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Apparelhos completos

e equipados com os

afamados alto-fallantes

aMPLIOn
desde 850$000

Demonstrações :

Soe. An, Brasileira

Est.
03

MESTRE & BLATGE'

Rua do Passeio, 48-5 1
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$ Mayrink Veiga & Cia.

Importadores rle m Lo rarlio-teleplimua
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ATWATER KENT
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STROMBERG
CARLSON 5 e G valv.

SUPERTONE
•-. u| le.retei odyne Ac 8 val-

ias

Especialidí

I lantes

Estarão trans*

rníssora

de 50 uJaíís

Onda de 260

metros

Irradiações

diárias

Com, progranv

rnas *

variados

[nstallacões

pletaa de fcransmis-

sorea e receptores

para broadeasting c tele-

graphia. Montagens
em onda eurta

Grupos "Es
de 300 volts

volts

1.000 volts

2.000 volts

Rua Municipal, 21 = RIO DE JANEIRO
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TELEFUNKEN
Grande stoi-li

de material para

transmissão

em ondas cortas

Representantes e depcsitsrtos :

S. A. - Rio

R. da Alfandega, 178

Radiola 26
Super 'Heterodunes

Rs. 3:420$000
COMPLETA

REPRESENTANTES

RUA GENERAL CAMÂRA, 65

BATERIAS DE RADIO WILLARD
COMPLEMENTO DE UM BOM RECEPTOR

Representante gera! para todo o Brasil

LUIZ CORÇÃO

Phone

Norte 4799

UATKRIA "A" BATERIA "B"
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Pessoas presentes a festa

AX.LOCUÇÂO DO PROFESSOR
!!. MORIZE NO TERCEIRO AN-
NIVRliKAHtO DA RADIO SO-

CIEDADE RM 2l)-TV-926

Gpmpletam hoje três annos di -

]"-U i|iii-, nu mii ri uni fio r.-al in;idii
na Escola Pol.vtcehnica, resul-
tou da enthusiastiea iniciativa
i(. nosso i-nii, K1 i ,. amigo !:<.•-

iiuette, a fundação, em meio de
justa satisfação do auditório, de
nossa Radio Sociedade iiui-, des-
'i .rufio teve como alvo a edu-
onçao moral, artística e selenti-
fiea popular.
Os dois primeiros annos foram

durou, mas graças íi boa vontade

dl, as difrietildades inietaes
foram vencidas aos poucos e de
ora i-in diante o futuro da So-
ciedade se nos antolha auspi-
cioso.

Entre todos aquelles <jue, of-
fícialmentc, ou por puni boa
vontade, valiosamente auxiliaram
a nova associação, e cujo mere-
cimento vae çer jratiUcamente
reconhecido, devo salientar n
personalidade dl nossa exeellente
amigo Rotiuette, que mesmo com
o sacrifício de seus Interesses e
de suas oeeupações normaes, con-
sn^rou-se, com o fervor ijue to-
dos conhecem, á boa marcha dos

nefroeios da Sociedade A el!c,
pois, proponho que essa dedlca-
CSo seja reconhecida iior um voto
de louvor e de agradecimento.
Terminadas estas poucas pala-

vras, vou dar a palavra ao nos-
so secretario peral, afim de ,jti<-

leia o Relatório annuo, em <im-
nossos dignos consócios encontra-
rão a relação pormenorizada de
nossa historia durante o anuo
j'

i I ! . I O
.

Tem a palavra o Sr. Dr. Ro-.
(juette:

O director secretario da Ra-
dio Sociedade procede então á
leitura do
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i;M */[! j|;ln APRESENTADO
FEDO PRiSSIDlíNTE í"> RA-
|i|<> SOCIEDADE. O PROK.
M ENRIQUE Mi i : l

:'. I-" E 1 I

SM l'l"ri I" l PELi > \UCEl "
\K NA KOITE DO

RI BNT1

Kèus selihori
A Radia Sociedadi do Rio de

..In.- ,( u II 'i i"

auno de
mos unir i síorcps para
.

:.- i.it, cenl co de cul ora i i

-

leil in.il moral,
kp. Terra e doa nossos eri

:

com o amparo da opinião publica
loa i . •- 1 " > i

-

Bàvols pelos destinos da Republi-
ca: esperávamos realizar ftlgi

útil ao nosso i

!,-.,

íelizn bem
fundado das nossas previsOes, e

B íiii-íiiiri d
Idaâ < ãn Repu-

blica tem . lio So-
. ; co :. sympathia'! n

opinião ]iublii : ves
mais cerca ndo di réspi [to - de

-i. r*u-

cçflo. <i povo do BraatJ corupri -

:
í i

,
i i

- Radio Soei dad< foi

feita, para èlle: que iln iiuér t

iver como nasceu; ser-
sadnmi n-

• futuro da Pátria.! ffoji
< dia de affirn

da i > i
!• -

i orla da Radio So-
.
.: os nosso mea-

A reajtdai
:

electiva num grande e
puro ídeál No ttnrio qui si

- ma is u

também com firmeza, a Radio So-
i iimpriu com denodo o

Ani aqui
,. !•-

companheiros desaparecidos,
n os [U&es naõ estra iban is.

por certo, Que destatiui o i

Que foi o
dr .

i in briel l laorio de Aln
bonorarlo desta Institul-
flolò cuja vida foi um

us i-Mi-nr m-t-í bra-
do !'.

i

;i it: i ?tou í"i me-
moria di ente a migo

alia merecia.
i nu r;i perda i«n Icula i te Sen
:>•! pai Ins! Itulçâo foi

o iUustre Almirante Alexan-
da Ateneu r .

ii Conselho Director da ílndlo
.

i
i

-

— dr. Pi

pn si . rtrira riu;

IToí,

.

' I : l ; i .

.

I i

Ti Si

rarl i

; i

los Gulnle, Luiz Botim Paes Leme,
Álvaro OKrji-i.i '!< Almeida, Fran-

Jarlo d< sN>ussa

e Angelo M. 'In Gosta Lima,
isso distlttèto consócio dr,

Sal i-.ul'ii' l'into Júnior, pn
nos boins sei lç.os como
tor jurídico desta Instituição

•,, dia :: ii.- ma lo, no intuiu n-

to eiD nue o Congresso v.

ntil tomova conheetmi nto da mên-
u, s. lis. •> sr. d<

te da Republica, dr. .\rilnir Ber-
Radio Soctedadi do Rio

,; Joaielrd tinha opportunldade
i

.• ao Pala
,*lgo de tornar conhecido o im-
portante documento por todo
:. rrttorlo a o

Também, da Mi se i»ui presi-

diu a Convenojio I^cional reuni-
da no edifício do Senado Fede-
i' :j |, sob < presidência do sr.

vi<-,- ! da i li pn Mica, dr.

Eatacio i ' , . i r 1 1 , j ; , _ a 1 1
-' r i cen ;

dlo Soctadade a distinegi i dar
aos brasOeiros, de primi

ila-nolte, nu dia 12 de sretem-
l,ro. a noticia dos resultados (iuc

tanto interessavam s opinião pu-
hllca.
bo sr. liingto i lUis,

presidi i.i- eleito da B

Mii-.i. recebemos ta.mbem permls-
liI para transmlttir o

seu dií i lado na noi-

i. di 2S de deaemlsrú nesta
pitai, íui '-"ii" o Pala a i a

E3ni nosso arehlvo ílstein car-

tas do tonguinfiuas cidadi
do a transmissão da

lo sr. dr. Artlmr Ber-
nardes, - '!" discurso do sr. dr.

liingrton Luís.
Pudemos dlvulftar tio Brasil, no

i mu qui era pro
ciado nos Eatados Unidos, o dis-

curso do preaidenti Cooii.i

rjtlleza de s. Ex. o sr.

embaixador •-. Morgan, qui
honrado ;ts nos-

sas transmissões e que compi
,-i-ií pi .-.- os nte para irratl I

fttmosa allocui ao flo

Unidos no "1 tianlts

Giving Das " cm ZS dfl ni.vein-
r

.
,

tn, uiiii-

o-si do
atular éoi

patrícios residi atei no
n:is

srs. Al> >..i ndre Gonti .

dor da •iii-

balxador doi

nu. min

jiisii" R"-
. ii:i lli-l;

i í.i .

u a ]

stl, por los naedtos prodlie;ios»s de
sus admirables aparatos. Ri« 4a
Janeiro. 2S de Ootubre de 1S25.
(a) Min* Ramos Mbntéro'1*,

*

No anão passado a Radia Se-
i Eedade teve a bonra ile recelíer
entre as altas auti ridades da R«-

!-;.\ . o ar.
mio d i asa,

-presidente eleito da Republt-
prealdente do Bstaedo de Ml-

'
i

. M., ,. ppla udindo o nosso
programma, requintou, na sua
Kentilesa dclxando-nos um valio-
wo donativo.
Do sr. dr. ico Sá, ™i-

niatro da Vla^ao r : te ho-
norarlo da Radio Sociedade, rece-

. o auxilio que noíí

permittiu transmUtir ;is operaa
lyrlcas cantada.^ nesta cidade.
Ao sr. prefeito do Dlstrictn

Federal, dr Alaor Pi
: - 'i i m' n' - apresentar os nossos

;- jseius faeilidades
que nns teto concedido.

:- r:- drs, .Ms;-r u,-l ''almon,
- riciitlurn. e Anui-

bal Fr< ire, ministro da Fazenda,
têm rh-, ii nsado igualmente á Ra-

joclcdadi provas de honrosa
i

' .

ET com grande prazer que re-
.. ,

qulvoca sympathia i|m. l nos tem
sr Paulo i iomidi . dedi-

cado director Geral dos Telegra-
phos.
Tambi r. prof. dr. P.oclia

Vaz, director do Departamento
iiiiiil do Ensino, apreciando

devldamenti ...- esforços da Ra-
dio Soei! dadi i pu-

esta Insl ii tiiçâo uma.
significativa prova de apreço

devemos esquecer 'iio- -

És. R. sr. Bispo de Botuefttâ
recebamos um teleKramma aben-
Goando nossos

* * *
No edifício de Radio Sociedade

fundou-se á 24 de novembro á So-
le Brasileira Tchecoslovaca,
o di alguma i i spirl-

ol Vi-
nil, ni ih ih-.. -, rei i um a
aobn Ra-

íionra di

iao, rinnníii -

numerosas pessoas de grande des-
;,; i|ii; 1IU-

nistro Kyliall. dr. Octa-
i i

.
. . - 1 .

Costa, sr. Gustavo
Barroso, sr. Amílcar Marcheatni

"i; I

A ii ["chi cosloi
' li br lo ouiui.ro.

I" ii-is-

Nos

o

\ I-

lOílil>

-



ELEÍÍ10N

Pecbeeo: escríptorã
Hirsi-h; TTof. Pnul .lanis!, do la-

ti i o Br:

Cultura; o OrfeSò " '''

ta . Kíilil Bay
que Legrãnd, pr< sldi n1

:
l ao I 'ruguaj

I
inan-

o

noni a sr i atro i,
-- : da

,i ,i, :

íadl
I

ti,- r '- 3o 11-

lustr. pn i - .Mi,, ri I3lusti tn, prB-
osso "studio*

maio.
"Apôs minha visita :i esta Ra*

diO SOCil dndi', não poSSG '!-

d, mala uu admirar oh es-

l >
l

-

r

í
>

í

iltados : '(iii- che-
gou a Seieneia alltada ã Techni-
ea, permittinrto aos que vivem

dos os melhores frutos dii

civiliza' ,.

E" verdade que c livro tam-
feein poderia fazer i tem Cel-
'..; ri.ii s nilo com íí SÍIi. |.ii.-'il:i -

segura aça âe nina exposi-
.. i., .. -.lidada i! ouvida lie Uv:i
vli 'i

i Ivro tem de sei*

Ihido pelo leitor, o que por ve-
zes traz difficuldades.
Xa cultura levada pele R&dio-

telephonin, desde que sejam pes-
soas autorizadas as que se en-
carreg-uem das divulgações, quem
nuve, recebe alem de uma esco-
lha judiciosa, opiniões pessoaes
,- comme-ntarfos que aplainam os
caminhos e facilitam a eompre-
hensao: esta é a grande obra
õ> Radio Sociedade",

Aos orgâos da imprensa desta
capital, devemos mttlta gratidão
pelo apoio que nus vêm p
tando, especialmente a Bevlsta
"Radio", fundada em 1923 pelo
nosso Director-Socretario i

I -i-

gue á direcção do estimado
rpanheiro dr. Qttòn Leonar-

m grande alegria, cabi
lembrar une o programma tun-
damentaJ desta instituição, quer
âlzet, a pptii á r o Radio n;r in-

/,,,,
i dui ... .'.ii publii as, Vae

encontrando éco em todo o paia.
ii costumam si

nossas Irradiações tem acom-
panhado oom sympathla o ijran-

ppello fraterno que taaemos
todos es nossos Irmãos.
Temos as melhores re-laçojces
.ih as soi ; ii. iii. b: Bsi ols di

ihlfl do Maranhão;
Radio Cinb Cearensi ; Radio So-
ciedade il.i i

. h, I.;, : Radio Club
•lo Pernambuco; liadlo Soei, i

di tíaranhnns, Pernambuco; Ra-
dio Soei :. .1 I. ii r dé Andrade,
Tlmbafiba, Pernambuco; Radio
Club de Alagoas; Radio Sociedtt-

linliiii: Radio 'hrl, de Xa

-

zari ti i Radio Ciub de
Bomriín. Bani i i Ciu do

II, Rio do Janeiro; Radio
. ...i

Educadora Paulista; R
Club Parai

r\ -

Radio Club -.'

iltnra .1,

Radio Soei ol
Cr, at iíi-i.! -,- Radio i riub do D-

ragúaV; American Radio R
l.i. agui .

Como tem acontecido desde Os
seus primeiros dias, a Etadii

i.f, do Rto di- Jam
!,. conto »• ...

I

.lsin- -

sententes de Instll
.

Frani
tina, do i tte nus visita-
rani

.

Lio-Educa-
por iuti rmedi

i

nosso amigo sr. Amaral i
-

Iniciámos entendimento para a
transmissão aqui v cm S. Pau-
lo, di- proirramnias destinados ás
nossas duas estações, logo <in

K transmissor daquella Sociedadi
.-i .j:i :'iii ... ctona ado . Acredita mes

que essa Iniciativa seja no futu-
ro de grande proveito aos ime-

tio Paiz,

Com o Radio Club do Brasil
em Ima iiorn entrenó'.' á dir
superior do sr. dr-. Octávio da
Rocha Miranda r-jue também é
nosso presa do consócio, asslgná-
nios a 17 da dezembro do anno
passado, um aecordo capas ãa

usar os esforço* das duas iri-

BtitulQOes para o dt-s.-ri vyl vluien-
to da rtadiotel..'tihonla.

Durante o anno passado au-
gmentou muito o serviço pres-
tado pela Radio Sociedade ás re-
partlcflea puhlicaa .- Instituições
que nos têm honrado oom a rua
confiança. A ftadio Sociedade
tr-ansniiitiu pontualmente tudo

l
u ;, n La lhe foi enviado pela Di-

rectofia aIií torologii-a, .Museu
Nacional, Observatório Nacional,
Departamento Nacional de Saú-
de Publica, Departamento Nacio-
nal do Ensino, Directoria Geral
do imposto sobre a Renda, i

:
-

sa de Amortização, Banco do I

Sll. i'1'efeklll-a (Ir. IíitflrielO fe-
deral. Liga da Defesa Nacio
1'nião dos Escoteiros, Fundarão
i iaiirêe-iiniiil,.. l >, parlamento da
Criança nó Brasil, Automóvel
Club d0 Brasil, ISeuary Clnli, l,y-
ceu Liiteràrto Portuguez, iSocle-

Nacional de Agricultura,

Exposição Nacional de Li ir. .

Entre as notáveis transmissões
rei ii irarias ne, riinn piíssado não
devemos esqneceT a do "11 .\,-,,".

ainda Inédita c que •• tllusn-,
maestro Henririui- Oswata per-
mUtiu fosse divulgada pela 1 irí-

dio Sociedade.
Kssa Opera como as outras

cantadas i m nosso •stúdio" to-
i-aiu airigldas pelo BJacstro Gia-
.,. ttl,

A' notável artista srta, BidU
i runs como prova di

i s-
i -;. i:i !: tliin o rei

que honrou o "studio" da Radio
Sociedade, que também n i , beu

írfi r-u; Académico de
Lisboa. Devemos hoje uma pala-
' r;i ii,

. :
-; ,1 cimento áa duas no-

taveis artistas d. Heloísa
trnngioli e Marietta Bezerra u.n

dias d»
li àade presi Igiaram os

.. profiíríimmaB,
O grande artista que ê Edgardo

Guerra, ocntlnua como sempre íi

o lado

.

i', i
. r'iri et oria da Radio
poder Inaugurar este

irum", na
qual nina daí

gar o pn pa m d. sse i ilro ao
.

......
directoria da Radio Sociedade r>.

-

progrraramas
innsieiíes I ransnií! lidos de seu
"studio" procuram obedecer a,

uma finalidade educativa. E' cer-
, ii.. ruiu ta:' vezes ha quom

reclame a falta relativa da cha-
mada "musica leve" que, também
muitas vexes, merece mal o tem-
po i tnpregado por um arl Ista

u i ai-,i . i-'cí .'I, pa ri - para
transigir tom esãeá nossos ami*-

íui-. depois '! repel irias s«-
lii:i;u;"is, nos vimos forçados a
consentir na sua transml;
contra a opinião sempre domi-
nante no seio da directoria da

i, Sociedadi . Reservamos co-
mo todos sabem, essa transmis-
são para os Supplementos Musi-

dos nossos jorna.es do Meio
Dia, da ,'";ii'd...

i <Xf X"Ue,

O "jornal falario" abrangendo
como um verdadeiro diário, pa-

rlas, agronómica,
sportiva, feminina, domestica, in-
fantil, i'ot uma das iniciativas
mais api''-eí,'ulas que se desenvol-
vi iam uri armo que hoje fSnda

.

Está entregue o "Jornal do
Meio riia", á dedicação do dr.
Amador Cysneiros.

Como in.-- iderite da nossa Com-
missão de Broadcastlng. continua
" prof. dr. L'alt-idlo Pereira,; DI-

Issação dos nossos
" prof. dr. Mário

Sn raiva. Como direi-rm- arlisii.-i,
da Radio Soch dade. i moa um a i

tlsta de talento, portessor do In-
stll lj -

- Nacional de Mush a, que
é o maestro íjueln no Gallel

Pranciseo Braga, o grande ma-
o patrício, tem eido nin dos

mais dedicados amigos da Radio
Sociedade, que lln- deve inesque-
cíveis programmas musti
Tenho real prazer em lembrar

nos soetoa da Radio Sociedade,
que no correr do a tnò ps -

conseguimos di s -, . ,,!... r "
, par--

opriamente instructivi das
nossas ir-i-ailiai;,".es como convi
Assim, podemos inaugurar os
cursos do francês, eni r . ,

srta. Maria Valioso; portuguez,
a os srs Antenor Nasci nl es i

.!•-
>-'

< litlcica; t--i ogr si-.
i idlion Portinho; Historia do Bra-
sil, aos srs. João Ribeiro e Mar-
os Bapl Ista dos S os; l!i .

ao dr. Sebastião Barroso; •

Vtcultura, ao se. Alberto ,)(,-

Sampaio: todos lllustres pro
sores que se yreram juilfar aos
nao menos compi ti p ..

l.nr/ Eugénio de Moraefe Costa,
de Ingl&z; Mário Saraiva a Cns-

- Josí da Silva, de Chii
Mello Leitão, de i lit ia Natu-
ral; < Francisco Venâncio, de
Physlca, prostando-nps sen apoio

. ISO,

ía lista dos ir ossos

lliinisilo fõr dcMpertaáo p«r :il..,i.-r:i eRnnnéto riOixO, n!io se citincç.-j if« citar "Electron"



que aqui se fizeram ouvir, lem-
i rumos os srs. prol". Fernando
Magalhães, prof. Alberto José de
Sampaio, d. Ma riu Eugenia Cel-

so, d. Rosalina Coelho CjIbdoOí

prol. Ignaclo do Amaral, proí.
atino Espessei, ar. Othon Leo-

rcirdos, dr. Alberto Costa, prof.
Adalberto Meneses de Oliveira,
il. Lina Htrsch, Vicente Licínio
Cardoso, Navarro dê Andrade,
Olegário Mariano, Manuel Ran-

. fn-i.il Bertha Luiz, Alfre-
do Ellla Filho, Álvaro Moreira,
prof. Fernandes Figueira, prof.

i It-iiriquc Moriae, sra, Laurlta
Pessoa Raja Gabaglla, Liga Bra-
sileira ili' HytLi,'ti>- Mi-iuhI. Aluno
Leon da Silveira, Fernando La-
iiouriau, Maurício Jopperi e ain-
da, do corpo de rollaboradores
ria revista "Phenix" ok festeja-
dos homens Be Ir Iras, profs.
Dias 'li- Barros, Flexs Ribeiro,
kuidiuel Pinheiro, onestaklo Pcn-
nafort, Attlliò MUano, e muitos
outros.

"Quarto do Hum infantil"
teve dias ta-veÍB quand I-

I listre prof. João Kopke fez exe-
cutai- algumas pegas do seu in-

teressante Theatro infantil, A
l Maria Elisa rins Saatoa

Rela tem sido ama das mais de-
dicadas amigas ria Radio Socie-
i!."!i ao quarto de hora dedica-
do &Q crianç&s,
A poesia popular da tiossa ter-

ra continue nos programmas da
Uariio Sociedade entrega
i Kl l^ Ci arenue.

archivo da Radio Socíeda-
di acha-Be hoje Inteiramente or-
gahizado e contém mais de dez
mil documentos, alguns do maior
valor para a historia do Radio
ih, Brasil. Sua consulta e fácil-
i M accèssfi d à Qualquer dos
nossi s prosados consócios,
A blbllotheea da Radio Socie-

dade cana hoje cerca rie SOO
volumes, todos catalogados era
fichas próprias, e a saiu de lei

tura mantém sempre as mais in-
teressantes publicações periódi-
cas de T. S. K. i de -.ií-iicia

em geral.
Fizeram doações u bibllotheca

da Radio Sociedade, os nossos
distínetus amigos: Lulu iíhii/ílkíl

Cario, marechal Neiva de Ki-
i ' do, Alberto Silvares, coro-

nel Luiz Gomes Perraz, v.,

I.icinio Cardoso, legação da Sué-
cia. Companhia Nacional rie Com-
ían ici

i

i .- Sem Pios, Hirun Ja-
çques, Lcilr Ribeiro & (.'.. Vcnan-
ciii de Fij rio ii-çdn Ne l v:i, tiastão
CruiS, lns|n-rhi:-|:i de Portos, Di-
rectoria do Fomento Agrícola,
Strvi<,:<. do Algodão, Observatório
Nacional, Museu Nacional, Km-
i.a.ixudii do Japão, Legação da
Tchecosloyaquia, Instituto Bra-
slleiro de Scienclas, refii

da .""Revista das Estradas de
Perro", prof. João Ribeiro, Au-
i-'usi,, Marianno da silva, General
Electric, s, a. Revista de En-
genharia,

* *
Desde fevi reiro estamos dis-

trlbulndo aos nossos consócios
a revista "Electron" que aada
custa a Radio Sociedade por-
que fi mantida pelos seus anruin-
ciaul ' :-.

Na nnii^iii' techuíea tia Ra-
dio Sociedade continuam os nos-

aèdlcados companheiros Al-

lyrio de Mattos, Hlron JacqueB,

Dulcidio Pereira, Jorge í.euzin-

.,, , i "iirlus Lnconilic, J- Jonots-

k,d'f, i.'auli! Araújo. Louis Tlue-

1,,-rl cnnimandiíiite Moraes Rego,

W, WeJply Juvenil Pereira e

Victoriano Borges.
Reunidos em commissão, al-

guns dos seus membros, Srs.

a Lacombe, J. Jonotslsoff,

\ ;,!.. riam- i !i.j-fi.-w. projectaram
uma possante estacão de onda

,nni a qual o Observató-
rio Nacional fará transmisi i

de signaes horários.
i lesse transmissor, caju planta

rol desenhada pelo .engenheiro
l.aromlic, dispondo de 1 kW., em
onda i u ri a. c rie esperar um
grande alcance, mesmo quando
utilizado em telephonia..

No laboratório da Radio So-

ciedade, para Instr icçao dos mo-
BOgueni os nossos cur-

.. adioti les " phla de ra-

diotelephònia, principalmente dos

iteiros, acham-se íunceíoim n-

,i,. o ai transmissor radiotelegra-
phico cujo prefixo foi marcado
pela lie punirão Cerai rios Te-

le g r a p h o s provisoriamenti
SftlX, e om pequeno transmissor
radtotelsphonico de tO W-atts,

posto ú disposição da Radio So-
ror am dedicado e<

riu que modestamente nao di

j:i apparecer, A estação SQrX "•

dirigida pelo nosso consócio Al?

RegiS frlitevlllc
ii Sr, .1. .Tonotslêoff, nosso bom

amigo, precisou deixar as suas
..",,-s de consultor tecnnico,

chi do r um alto cargo na
Companhia Radloteli graphica,

Brasileira, em s.-pci ilj.-i; actual-.

ma ite attende ÍU consultas dos
nossos consócios o engenheiro
Vi.-iui-íano Borges, que é também
enòarreg&do do curso de r

r. S, P.
,.- íasi riirirr doa escoteiros.

No dia 6 de março ultimo, na
da Radio Si rea-

Itzou a aua sessão inaugural, a

Associação Hrasíloira dos Radio
Amadores, cuja presidência foi

entregue ao nosso bom compa-
nheiro de directoria, Demo
Seabra. B' uma Instituição in^-

dependente, puramente technica,

ú qual devemos agradecer a de-
licada homenagem que resolveu
prestar desde logo á Radio So-

ciedade, deliberando que cm sua
sede fossem d esde |rt;o rol Ir. 'lí-

rios os r.-trati - Hrpritiue

Morlise, T,r to de Moraes Rego
e Rorjuette Pinto.

edifício du Radio Socièda-
de soffrtiti durante o amm ri-

pares de vulto, muitos dos quaes
iiii-uados urgentes peio abalo
soffrido por occaslão da grande
explosão ria Ilha do Caju'. Acha-
s,- hoje todo assoalhado, consoli-
dado a reparado.
o "sturiio" da Radio Socteda-

de exitíin tamliem uma grande
remodelação une o transformou
melhorando considera vél mente
suas condicções de arejamento e

de acústica.

Acha-se em perfeito estado de
eonservação o material da nos-
sa estação cujo* serviços te-

ehnieos estão superintendidos pe-
lo nosso lllustrc consócio con

mandante Moraes Rego, a q;ucm
(levemos em grande parte o
grande desenvolvimento hoje at-

tingido ]inr nuns" de |iari.;imento

technloõ s O ma.teriai para as
externas, infelizmen-

te ainda e muito reduisido, Es-
pera a directoria conseguir este

anno novos elementos que lhe

permitiam realizar sem os sacri-

fícios actuaes a transmii
operas, conferencias, concertos,
. n - realizem em qualquer pon-

to da Cidade. Neste ponto deve-
mos lembrar com gratidão o im-
portante auxilio leelinicii t|ue

qos vem prestando a Companhia
Nacional de Comniuiiicaçõcs Sem
í'

-

i"S c u Reparl ÍÇS.0 i r! rrl rJOS

Telegraphos,

De um modo geral, a directo-
ria da Radio Sociedade tem dei-

xado á tii i. dativa de seus ami-
e consócios, a propaganda

no sentido de angariar novos
r, mpanhelrõs. Felissihente a

:, m dl ríionstrado que a nos-
sa condueCta foi bem inspira-
ria, e a renda das mensalida-
des dos nossos sócios que no
anno aiilerion lirvviír- iiitlo,' de
cerca de quarttula! contos, foi

no amo. passado cerca de seten-
ta.
Todo esse progresso deve ser

levado a conta rio enthusiasmo
I pm oue os nossos sócios se en-
carregaram da propaganda da
itadií.i Sociedade e da boa vonta-
,i, que ruronLrarani entri
nossos amigos une. recebendo as
nossas transmissões, ainda não
se tinham lembrado de que el-

las nos custam uma somma res-
peltavel - que sâ podemos man-
ter os nossos serviços com a boa
ordem que nelles se verifica,
graças, não sô, ã rigorosa eco-
nomia, mas também A desinte-
ressada dedicação de muitos ami-
gos.

Para que todos possam avaliar
r inovimento que tem hoje á se-
cretaria ria Radio Sociedade bas-
ta lembrar que, sem contar c6-

pro eram mas, circulares,
etc, passaram por esse dep t

ta mento durante o anno tini o,

a .de 1.200 documentos di

importância.
Dirijo, pois, meu appello di-

rectamente aos que já são nos-
sos consócios, na esperança de
rr, continuem a mesma efficaz

paganda.
A direcção geral da secreta-

ria da ftstãto Sociedade está I

entregue aò Dr. Ayres Martins
Torres, dedicado auxiliar do nos-
so dircctur-secreiarir.

Sr. l.ucio Mesita L t it rotiti-

injij a gerir o movimento flnan-
eiró, sob as ordens Vío nosso

collega director-thesourelro. ^r.

i iruioeritu Seabra.
_

Prestam diariamente serviços
relevantes á Radio Sociedade a
•ira. prof, Heloísa Alberto 'tor-

res, li. Maria I.ufza de Mello Al-
, s, Sr, Adalberto Santos. Ama-

dor Cysiioiros, .luvenil Pereira,
Paulo Grlech, João Labre AloysiO
Amaral, Raul Costa Lima, Tenó-
rio de Albuquerque, Leonardo
-Marconi, Manoel Carvalho .!::-

cyntho Collaço. A nulos .elles de-
vem os amigos da Radio So-
ciedade reservar neste dia um
pensamento tia sympathíil e gra-

- ridâo; essa justiça lhes deve-

«(oalquer iiitormiiçí,,, sobr r o lomiiiercio de Radio, "Elect™ «" piiilc Hir preíttar.



ÉLEgtON
mos todos e a directoria da Ra-
dio Sociedade muito se compras
um proclamar.

*
* *

De todas as nossas dependên-
cias foi tirado o anuo passado
tini interessante "íilm". pela Bo-
telho Pilm, Muitos amigos do'
interior escreveram' apreciando a
exoellente pellíoula, que deve-
mos â gentileza daquella firma.

O movimento económico e fi-
nanceiro da Radio Sociedade es-
tá consignado nos minuciosos ba-
lancetes mensalmente organiza-
dos sob as vistas do nosso dí-
i .-. i or-thesoureiro, Sr. Demócri-
to Seabra, e de aecorde com a
nossa praxe habitual, aeha-se
inteiramente aocessivel aos nos-
sos consócios que o queiram co-
nhecer em nossa secretaria. Nes-
te relatório desejo apenas re-
cordar alguns números pelos
quaes todos os nossos amigos
poderão fazer ídeu ria situação
actual da Radio Sociedade e do
seu crescente desenvo) viinrnio

:

AN,\0 DE III^S
Receita (jóias, men-

salidades) .. .. ., 3 3:4 09$ DOO
Despeza 2S;IG0Í780

Saldo que passa pa-
ra 1924 S:24g$220

Aima bê i»34t
Saldo do ao no an-
terior ,. 8:24H$200

Contribuições de só-
cios . , . . , fll;40OÍ2O0

Oon t r ibu i çSes para o
"lo-ipadcastintí" ., 40:95I>Í000

1 10:59S|420

DESPEZA l

Com a Radio Socie-
dade 59:2621550

Com o "broadeasting" 4S:35õ$60í

Saldo que passa pa-

ra 1925 . , ., . .

ANNO DE l»25l
Receita:

Saldo do anno ante-
rior . . . .

Contribuições de só-
cios, donativos

Contribuições para o
'brnadcastintí"

J>USPE/A :

Com a Radio Socie-
dade

Com o "broadeas-
ting"

Saldo que passa pa-
ra 1 a 2 li

107:G1SÍI50

2:9 K0 $270

2:íiSOÍ27o

118:3005(100

96:264(900

217:5455170

10tit)64f»20

116:422(208

217:4775128

G8Í042

Como se Tê, ainda hoje pode-
mos repetir o que dissemos a 20
de abril do anno passado: Tudo
quanto a Radio Sociedade rece-
beu para o seu fundo de "broad-
eastitig" foi despendido rtas ir-
radiações. Do extraordinário au-
gmenlo (Ir. património desta So-
ciedade, que hoje orça por 500
contos, nada se originou das quan-

tias recebidas para os pjoffram-
mas, o património da Radie So-
ciedade íol creado e desenvol-
vido pelo esforço dos seus só-
cios, e dos amigos que em nos
confiaram. Encerramos pois o
anno de 1925 sem dividas. raan>
ti i d,, riu ordem rigorosa todos
os nossos departamentos.
Em 182S a Radio Sociedade.

podemos affirmar. triplicou os
serviços que vaè prestando.

Felizmente de 1" de janeiro
até hoje melhoraram ainda mais
as imssris condições. A Radio
Sociedade nesta data tem os seus
pagamentos em dia. e ainda dis-
põe de algum dinheiro em cai-
xa que lhe permittirA attender
a qualquer despesa urgente. Os
gastos de uma instituição com-
plexa e grandiosa como é a Radio
Sociedade, sâo muito grandes e
-- riapn crescentes. Urge, portan-

angmentar a liossa receita
para mu. sacrificar o desenvol-
vi incuto em que éatâ a institui-
ção. E' preciso reconhecer que
se grande numero de pessoas
e principalmente instituições
comnie.roiues que se utilizam das
nossas transmissões sem contri-
buir de qualquer forma para os
nossos cofres, se lembrassem
desses algarismos, em p im-
deriamns duplicar nossos servi-
ços. Tenho esperança de que a sua
divulgação calará na ednscren-
cia dos que ainda não se lem-
braram do que custa aquillo di-

que gosam, movendo -os a vir
sr? juntar aos que supportaíii
os pesarlos encargos da manu-
tenção desta grande obra.
Apesar Se Indo. a situação da

Radio Sooieda.de ê prospera, por-
que as deficiências têm sido sup-
pridas por muitos amigos dedi-
cados que, seja sob forma de
donativos, seja sob forma de tra-
balhe exaustivo não remunera-
do, preenchem as faltas aponta-
das.

Tndes es nossos cônscios sa-
bem que a grande estação "Mar-
coni" que serve a Radio Socieda-
de foi posta ,1 sua disposição
pela Companhia Radiotelegraphi-
ca Brasileira, representante no
patz da Marermi Wíreless, da
Radio 1'orprjratioii of America,
da Compagnie Prançaise de n -

legraphie Sans Vil e da Compa-
11 bia Telefunken.
Nu correi- ,3o anno passado, a

i impanhla Radiotelegraphlea
Brasileira porpoz á Radio Socie-
dade dar-lhe definitiva proprie-
dade dessa estação, uma vez in-
deniutsaila das deapezas feitas
com as instai lações realizadas
no pavilhão sõde desta Socieda-
de, orçadas em cem contos de
reis.

A directoria da Radio Soeieda-
j,ds comprehendeurlo bem o que
* essa offerta representava para

o futuro da nossa instituição,
aceitou essa proposta e obteve
logo de um grupo de amigos
um terço daquella quantia. Con-
Mdiuiram para esse fim nossos
amigos Demócrito Seabra. Carlos
Guinle, Arnaldo Guinle, Henri-
que Mortze, Mauro Roquetto Pín-
in, Renato Carneiro, Companhia
America Fabril, H, A, Fabrica
Santa Heloísa, Fabrica Votoran-
tín Spaulo, Seabra & C., Pereira
Araújo fc C, Souto Maior & C„
Companhia Progresso Industrial

do Brasil. Companhia de Fiação
e Tecelagem industrial Mineira.
Affonso Vizeu & C.,.MulIer &
C, Caldeira & C.Theodore
Block õ C, Seraphtn Clare & C.
Guilherme Guinle e in-tavh.
Guinle.
O restante foi logo puco de-

pois, integralmente entregue 6.

Companhia Radlol elegraphiola,
mediante empréstimo do Banco do
Brasil, ao qual a Radio Sociedade
paga mensalmente uma amortisa-
çao razoável, que dentro das suas
possibilidades permll le-lhe man-
ter todos os seus serviços e ter
o seu património augmentado
consideravelmente. Para essa
operação de credito que veiu 11-

bertar ;i Radio Sociedade de uma
grande apertura financeira, con-

- correu de modo decisivo a boa
vontade e o patriotismo do Sr.
pr, James Parey, director de
Banco do Brasil, Confesso meus
caros amigos, que ê com gran-
de satisfação troe pt*sso dest'arte
annuneiar a tods quantos se in-
teressam pelos nossos destinos,
que está hoje garantido o fu-
turo da Radio Sociedade. E' de
justiça nesta hora agradecer mais
uma vest a. Companhia Radiote-
legraphlcn Brasileira o grande
auxilio que nos prestou.
Comquanto fosse desejo da di-

rectoria da Radio Sociedade nao
recorrer li transmissão de au-
nuneios e reclames eomno.-rckirs
liara nu.límenta r a receita ria In-
stituição, a necessidade de des-
envolver os seus serviços, levou
a directoria a solicitar do Sr. mi-
nistro da Viação os favores do
regulamento que rege o assum-
pto. Desfarte, aore-se para a
Radio Sociedade uma nova, c
importante fonte de renda di-

eta 1 ' ''!l:i sc utilizará sempre com
a maior pureiíuonia e disc.rl-
pção. Ainda neste terreno mui-
to poderão fazer para nos au-
xiliar .is nossos consócios e ami-
gos.

Para uma assemhléa geral a
se realizar a 1" de maio próxi-
mo, tenho a honra de convidar
desde jã. os sócios effectívos da
Radio Sociedade. Naquella re-
nriiãri trataremos de algumas me-
didas que me parecem necessá-
rias ao progresso desta institui-
ção, ' entre ellas, a reforma do
alguns "artigos dos nossos esta-
tutos.

Meus amigos da Radio Socie-
dade riu lt.ii i de Janeiro:

Seja qual fõr a opinião que
se forme acerca da nossa ini-

ciailva, toduK os bons brasileiros
b;r> de reconhecer que a Radio
Sociedade do Rio de Janeiro, du-
rante o anno que passou, serviu
aos interesses da Pateta. Isso
continuará a ser, como no passa-
do, a única e grande recompen-
sa dos responsáveis pela sua di-

recção,

Finalizou a encantadora festa
com a execução do seguinte pro-
gramma sob a direcção do maes-
tro Luciano Gallot;

Dlgm no «««• a nu anciã ate que compra w ma casa pela rmpotltl» fine tem nor 'Electron."



T. T.i/.t. Consolai HM .
Cn. 2)

Stílo de piano pela. Sra.

: riu Ponte e Sonaa
;.

JI. Declamação pela Srta. Zita

iiio Netto.
Guerra. Cantão ão \ Ol-

ga, Solo de violino, pelo

professor Ed. Guerra,
iv Mloeue&o do presidente

fls Radio Sociedade,

V; Relatório do presidente da
Radio Sociedade.

H, mi

N.

X. VI, "O Radio na educação "3a

mulher", pelo professor
!•'.. mando Maga Shães.

X. vil. Poemas sertanejos. Ca-
tullo Cearense.

X. VIII. Solos de violão. Branl
T-ioi-U-.

N. IX. T'oesias. Olegário Ma-
rlariTin.

Tí. X. Altoeniz. Sevilha. Plano,
Sura Nelia O. Ponti

SoáZft.

N xi. Kreleler. Liiebafrond (val-

sa vii nnensj i .
Solo de

iiOirio. Professor Ed-
is urdo Guerra»

N. XII. Hymno da Bandeira,
itelj 09 da Bádio So-

ciedade.

Apresentação ao mierophone
d>- todo* ok auxiliares, cantores e

corpo um.( nte da iiadio Soaie-
ii:n.ii .

ALTO FALANTE...

Que as ondas continuas devem

tt r as «nicas empregadas na T.

S. F. dos nossos tempos^ é coij

sa" que ninguém mais discute.

A única razão mais ou menos

acceit^vel para justificar a cons-

irucção de um transmissor de

sceutelha é a simplicidade do

seu apparelhamento e a econo-

mia de sua manutenção.
Isso, porém, ao lado d s

seus inconvenientes é positiva-

mente pouco. A começar pelo

alcance; emquaio qualquer ra-

paz com uma válvula, modestís-

sima de g watts iata com a V.r--

traiia a Suécia ou a Argentina.

uma poderosíssima estacão de

scentelhas de muitos milhares de

watts faz-se ouvir, mal, em Per-

nambuco, Em compensação, íaz-

se ouvir muito bem nos limites

da cidade em que Eoí construída.

Sirva de exemplo o que se es-

tá passando com a Grande esta-

ção da Marinha, na lha do Go-

vernador, cujas scentelhas for-

tíssimas estragam lamentavel-

mente tudo quanto o nosso bom
povo consegue receber em casa.

Ao dislincto official a quem ca-

be dirigir a possante transmisso-

ra, em nome da poptdaçao pre-

judicada 1evam°s nosso appello

para que ao menos entre O e 12

tia noite sejam suspensos as \ \

VVVV que tanto prejuízo caur

wm ás irradiações do Rio.

aéa mais engauauoi que o

ouvido humano.
Para o ouvido humano, mu

signa! 100 vezes mais forte qtíe

outro será recebido como si

upctias 2 vezes mais intenso.

A. sensibilidade do ouvido se-

ftic, como dizem, os mathema-

tíeos uma escola logaritlnnica.

O conhecido engenheiro Ale-

xanderson, da Radio Corpora-

tion of America, fea ver, ha

l»mco, que os grandes proble-

mas de radio são estática, inter-

ferência e ftiitint/.

\ solução pratica dessas difi-

culdades são : recepção directiva

para reduzir a estática: empre-

go das lindas continuas, para

acabar com as interferências ;

emprego de ondas longas para

hictar' contra o fading. Alexan-

derson tem grande esperanç s

nas váiáagens das chamadas On-

,/,i.,' polarizadas.

at-^-— — *
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Altitude da camada de Tlenvri-

side.

S be-se que normalmente ex-

iste na atntosphcrâ uma cama-

da 1 apparentemeute impermeá-
vel ás Ondas eléctrica-, que -li-

bre cila >v «flectem, A altil

em que existe essa camada foi

determinada ultimamente pelos

srs. Breit e Giivccánforine nar-

ra na revista ingleza "Na1

de 15 de Mafço ultimo Snr.

T. L. Eckerslêj dd dépártamen.-

r.i de esquizás da Companhia
Marconi.

tquelle ihethodo consiste em
transmittir umas -series de'. ; i-

gnaes curtos que >ão receb

em uma estação situada a cerca

de 7 tnilhas; | 1 1 km. 3 | a cada

série correspondem duas, a pri-

meira recebida directamem

ga mais rapidamente, e a

tra que vem depois da reflectida

Tia camada de Heaviside e vem
naturalmente depO ' mais

longo 11 trajecto pereoi 1

Mv: furam rea-

lisadas e sua media deu como al-

titude a que paira aq uel la cama-

da 80 kilumetrôs.

S5H

Q '£:
. Samiifí J.aiJiní."- Si

ifa iníjiteiia. àcatóa tle pi

a creaqao de um corpo de uts-

truciores ambulantes, afim de re-

mediar ás más recepções que via

de regra correm por conta da

ignorância dos que se (piei saiu

da má transmissão. Isso. »_oi

é lá. Aqui, quando ha f(iwtít.i5 é

sempre culpa da tfa.isintesa» .

.



h^*v*^^a^s^^^^^^^^v^^^^^^^^^^vw^ws

ísic-: l : -

elAon -7 Si

Companhia Lyrica do Theatro João Caetano
^E»lMg^fc;ii«ijiM (vim; tiisio ,\a pag. í<j>



w^A/tA S, S*****»^J*i***h*******^*********'V-<^*r^<*^

Radio Sociedade do Rio de Janeiro

S Q 1 A -- Onda : 400 metros

Programma da Segunda Quinzena de Abril'

PROGRAMMA S ElXOS

:

12 ás 13 horas — "Jornal do

Meio Dia" (noticias extrahidas

dos jornaes da manhã. Abertura
das bolsas de algodão, assucar e

café. Cambio do Banco do Brasil

SABBADO, 17 DE ABKIL SEGUNDA -FEIRA,
ABRIL.

Dl

12 ás 13 li. — "Jornal do

Meio Dia" — Pagina domes-
tica .

17 ás 18I1. e igm. — Sup-

Abertuia da Bolsa de Café de ^plemento musica,! do "Jornal da

Santos) — Suplemento nuisi- Tarde": orchestra da Confeita-

cal. ria Alvear sob a direcção do

17 ás 18 horas e 15 m.
—

"Jor- maestro Pickmann (17I1. tora.
)

nal da Tarde" — Supplemenío — Quarto de hora infantil pelo

musical. Quarto de hora infantil Sr. Edmundo André (17 h.

Meio Uia — 1 agina ^puiuva
1 17 ás 18 h. lóm. — Supple

mento musical do "Jornal d

4S.ni ) "'Jornal da Tarde''

(i8h.)
20 li. •— "Jornal da Noite".
20 h. lOm. — Litteralnra

4-franccza pela Srta. Maria Vel-
loso.

20 h. 25111. — Licção de phj

'ti. 1 .ih. 1 — Previsão do tem-
po : fechamento das bolsas de al-

godão, assuqar, café, cambio e

titttlos (iS h.) — Notas c noti-

cias.

20 í~ 20 horaí e 20 minutos

—

' lomai da Noite "
l
Stcçãu

ticiosa e de avisos 1

.

T sica _pelo Prof. Francisco Ve-

22 bofas c 30 minutos —Sup- naucio Filho.

plemeritQ i;Tinmçrcial e economi- +- 20 h. 45 m. — Transmissão

co do "Jornal tia Noite"—Dia- da opera cantada no Theatro l.y-

riamente, de 20 horas e 55 mi- rico pela Companhia da Empre
nutos ás 21 horas, haverá tim

intervallo para a recepção dos
signaes horários transmillidos

peia Estação do Arpoador.

H.XTA-FEIRA, 16 DE ABRIL

12 ás 13 horas — "Jornal do

"t" Meio fiia" — Pagina feminina.

17 ás 18 h. tjm. — Supple-
mento musical do "Jornal da

+Tarde": orchestra da Confeita-
Vik Alvear — sob a direcção rio

maestro Pickmann (17 h. tom.!
—Quarto de hora infantil, pela

Srta. Maria Elíza dos Santos
Reis — J7I1. 45m.) — "Jornal
da Tarde" (18I1.)

20 h. — "Jornal da Noite" —
20 h. Iom. Licção de portuguez
pelo Prof. Antenor Nascentes
(Curso de Analyse lógica).

20 h. 25m. — Licção de ín-

glez pelo Prof. Luiz Eugénio
de Moraes Costa.

20 h. 45m. Transmissão da
opera cantada 110 Theatro João
Caetano, pela Companhia da
Empresa Pasclioal Segreto.
Nota — No intervallo do I

o

f- para o 2' acto da opera: Chro-
nica por Guy de Maupant.

sa N. Viggiani.

D0M1XG0, jS DE ABRIL

Transmissão de opera.
Nota — No programma pu-

blicado nos jornaes do dia será
designada a opera a ser tratis-

mittida.

RADIO CLUB DO BRASIL
Estação S. Q. I B
Onda — 320 metros
Potencia — 500 watts

IRRADIAÇÕES DIÁRIAS
A's 13 — 13,30, — 16 — 17— 19 — 20,30 — 20.55 —

21,02 e 21,20 horas
com programmas variados de
concertos, palestras humorís-
ticas, discos, conferencias,
canto, solos, informações com-
merciaes, meteorológicas, etc

Aos Domingos irradia alterna-
damente cem a Radio Socie-
dade do Rio da Janeiro ás

16 horas

Edifício do Lyceu de Artes o
Offícios. Telepliotie: Central

23 9

12 ás 13 h. — "Jornal do

Meio Dia" -- Pagina sportiva.

da

Tarde": orchestra da Confeita-

ria Alvear, sob a direcção do
maestro Pickmann (17 li. iom.)

—Quarto de hora infantil, pela

Sita. Maria Luiza Alves (17b.

45™-)
"Jornal da Tarde" — (18I1)

20 h. — "Jornal da Noite".

20 h. iom.— "Quarto de ho-

rra littcrario da "Revista Phoe-
nix"

.

20 li. 25111. "Licção de histo-

-f-ria do Brasil*', pelo Prof. João
Ribeiro.

20 h. 45 m. — Transmissão

fria opera cantada no Theatro

João Caetano pela Companhia
da Empreza Paschoal Segreto.

Nota: — No intervallo do 1°

' para o 2" acto — Chiou ica por

Guy de Maupant.

TERÇA-EE1RA, 20 DE ABRIL

12 ás tl% hs. — "Jornal do
Meio Dia" — Pagina agronó-
mica.

I_
17 ás 18 h. r5.m. — Supple-

mento musical do "Jornal d:i

Tarde": orchestra da Confeita-

ria Alvear, sob a direcção do

maestro Piçkinann Í17I1. tom )

-— Quarto de hora infantil, pela

Srta. Maria Luiza Alces (17I1

45111.)—Jornal da Tarde íiSb.^

20 li. — Jornal da Noite.

t2o h, 15111. — Festival com
itmorativo do anni versa rio <te

Radio Sociedade do Rio de Ja-

neiro.

QUARTA-FEIRA,
ABRIL.

u DTÍ

12 ás 13 h. — "Jornal do
Meio Dia" — Pavina litteraria.

17 ás 18 h. I5m. — Supple-
rnénto musical do "Jornal da
Tarde": orchestra da Coiifeitá-

"KUictro»^ ii> trai MubvemçOes, neei>rfin da .nyiuniKUia de teuv leitora* e animiiciantea

,



ria Alvear, sub a direcção

maestro Pickiuauii ( 17I1. íom.)
— (Quarto de hora intaulíl pela

Srta. Maria Lniza Alves (.17Í1.

45111.) — "Jornal da Tarde*'

(1SI1,

J

20 li. — Jornal da Noite.

i

2çi li. 45 111. — Transmissão
. o peia cantada nu Iheatro

juuo uaetario pela Compaiiui.,

edites —• tuutou de airaiyse lo-

tfiça j

,

«yrica da Etnprfeza Paschoa»

beureto

\

20 li. íom. — Licção de &eo-
-f-

iNOia: — No imervallu d.j 1"

para o au acto — Chronica. por

uiiy de Maupaut,

íABBADO, 24 UE ABRIL

raphia pelo Prol, Odilon da

ídotta Portinho.
20 h. 25 111. — Palestra sobre

thema -— "Porque electrificar

as estradas de ferro" pelo Prof,

Jeronyuio Monteiro Pilho,

20 li. 45 tu. — Transmissão
da opera cantada 110 Theajtro
l.ian Caetano pela Companhia
Lyrica da Empresa Faschoít
Secreto

.

Nota :
— No iutervallo do i°

para o 2" acto — Chronica por
Guy de Maupant.

12 as 13 1

Meio Dia" —
ca

.

1 7 iii i ti li

.

. — "Jornal do
Pagina doincsu- •f.

15111. — Supple-

mento musical do "jornal da
rarde": orehestra da Confeita-

ria Alvear, sob a direcção do

maestro Pickmanii [ijh. íom. 1

— Quarto de hora miaritu
,

Sita. Stella Vilniar (17b. 45Í— "Jornal da Tarde" (i8h.)
20 li. — Jornal da Noite.

, , _v- 2oh. r oui. — Litteraluni Eran

m
12 % \? rT

JoniEl du
tez». l>cla Srta. Maria Veloso

Meio Dia" - Pagina uiiajiuJ
2o]l s-^ _,.,.. .

peio JJodo.
,

; mc;,, i.do Brof. Francisco Ve-
17 as 18 h. 15.n1. - btipple-

J1:
.

|R
.

io ]filh0i
mento musical ao Jornal da _Hl ,- m .

_ T , n iismissão da
tarde . orehestra da Confeita-
ria Alvear, sob a direcção >,

UL"1.\TA-FEIÍÍA, 22 de ABRIL

h. -

maestro Pickniaun (t/h. tom.
—Quarto de hora infantil pelo
Vovô — Prof. João Kopke (iy.

45111.) — Jornal da Tarde 1SI1.

20 li. — Jornal da Noite.
20 h, íom. — Dicção de in-

1 glc2 pelo Prof. L. E, de Mu-
raes Costa.

20h. 25111. — Palestra sobre
assumptos de hygiene e saúde
pelo Dr. Sebastião Barroso.

20I1. 45111. — Transmissão da
:

ópera cantada no Theatro Lyri-
co pela Companhia Lyrica da
Erripreza Viggiaui,

'opera c.nitada o Theatro Ly-
rico pela Companhia Lyrica da
Empreza ViggiâiiL

DOMINGO, 25 DE ABRIL

Transmissão de opera.
Nota! — No programma pu-

blícad 1 ;s do dia será
designada a opera a ser tran.--

mittida,

SEGUNDA-FEIRA, 26 DE
ABRIL.

h12 as 13
Mejo Dia" -

17 ás 18 h.

SEXTA- FEIRA, 23 DF. ABRIL/ mellto nulsíca-l

— ''Jornal do
Paeina sportiva

15111, — Supple-
do "Jornal da

Tarue '
: orehestra da Conúita-

ria Alvear, sob a direcção do

maestro Pickniaun (17b. íom.)
—Quarto de hora infantil ih

Srta. Maria Luiz a Alves 1 17 1
»

4501.) — "Jornal da Tarde"—
('18I1.)

20 h. — Jornal da Noite.

2oh. íom. — Quarto de hoia
";

liuerario da Revista Fhotnb:
2oh. 25111. — Licção de !'

+"toria do Brasil pelo Prof. João
Ribeiro.

20 li. 45 m. — Transmissão

da opera cantada no Theatro

João Caetano pela. Comp
Lvrica da Empresa Paschoal

Segréto.
Nota: — No intervallo do i

c

para o 2o acto — Chronica r'' r

Guy 3e Maupam.

TERÇA-FEÍRA, 27 DE ABkil,
j

12 ás 13 li. — "Jornal do

Meio Dia'' — Pagina agrono-

iiea

.

17 á-s 18 h. 15111. — Stipple-

mento musical do "Jornal da

larde'": orehestra da Confeita-

ria Alvear, sob a direcção 01

maestro Pickmatm (. 1
7I1. 10111.1

—Quarto de hora infantil pela

Srta. Maria L-uiza Alves (1711.

j.-in.) — "'Jornal da Tarde"
(i8h.)
20 b. — Jornal da Noite.

-+ 20I1. íom. — Licção de in-

glez pelo Prof. L. E. Moraes
Costa.

20I1. 25111. — Palestra sobri
' assumptos de chimica, pelo 1'in:

José Custodio da Silva.

20h. 50111. — A estacão da
4 Radio Sociedade parará para
não perturbar a sessão da Aca-
demia Brasileira de Scienciás.

QUARTA-FEIRA,
ABRIL

28 DE

12 ás_ i.i b. — "Jorna.! do
Meio Dia — Pagina feminina.

17 ás 18 h. 15111. — Stipple-
r mento musical do "jornal da

Tarde": orehestra da Confeita-
ria Alvear, sob a direcção do

.' maestro Pickniaun (i?h. íom. 1

—Quarto de hora infantil, pela
Srta. Maria Eliza dos Santos
Reis (I7h. 45111. "Jornal da
Tarde" — (18b.)
20 h. — Jornal da Noite.
20I1. tom. — Licção. de in-

glez, pelo Prof. L. E. Moiaes
Costa

.

20I1. 2sm. — Licção de por-
,

tugtiez, pelo Prof. Antenor Nas-

RADIO SOCIEDADE
MAYRINK VEIGA

Onda — 260 metros
Potencia — 50 watts

IRRADIAÇÕES
Nas Segundas, Quartas, Sex-

tas e Saltitados, das 16

ás 18 horas

Nas Terças o Quintas, das
19 ás 21 horas

Programmas extraordinários
nos Domingos ás 14 horas

Rua Municipal, 21 — Rio
Telephone: Norte 2722

12 ás 13 li, — "Jornal do
Meio Dia" —- Pagina litteraria.

j 17 ás 18 li. 15111. — Supple-
' mento musical do "Jornal da
Tarde": orehestra da Confeita-
ria "Alvear, sob a direcção do
maestro Pickinaim Ti /li. mm.)— Quarto de hora infantil pela
Sita. Luiza Alves 117I1. 45111. 1

— Jorna! da Tarde (18I1.).

20 h. — Jornal da Noite.

, 20 li. íom. — Licção de gep-
grãphia, pelo Prof. Odilon da
Motta Portinho.

1 20I1. 25m. — Palestra sobrei o
"O Fumo" pelo Prof. Alano
Leon da Silveira.

'Electron" deve ier citud lAiieiiipre eui tuilu» nu cnmix de ounuuercio.



2o h. 45 tn, — Transmissão
tia- opera cantada no Theattq
João Caetano pela Corapanhi
Lyrica da Empresa Pas<
Scgreto.
Nota: — No intervalln do •

«

para o 2" acto — Chronica por
Guy de Maupaut,

20h. 45ni. — Transmissão da
opera cantada no Theatro Lyri-

c : pela CónipãrihiS Lyricã da
Empresa Viggiani.

SEXTA-EEIRA, 30 DE ABRIL

12 as i
:

QUINTA-FEIRA, 29
ABRIL.

DF,

.- «a i,! li. -— "Jornal do
nvieio Dia" — Pagina, feminina.

[7 ás 18I1. 15111. — Supple-
QéntOf nnisical do "Jornal da
Tarefe": orchestrá da Coníeita-

12 as [3 h. — "Jornal do ,-j.i Alvear sob a direcção do
Mtno Dia — Pagina istantil maestro Pickmann (17IV. 10111.

1

pelo Dodo. _ (j 11ílrto de hora infantil pela
17 as 1SI1. I$m. — Supplc- Srta, Maria Elisa dos Santos

mento musical do "Jornal cia Reis fi7h. 45111.) — "Jornal
Tarde": orchestrá da Con feita- da 'Tarde" (i8h.)
ria Alcear sob a direcção do 2,0 b. — Jornal da Noite,
maestro Pickmann (17I1. iom.j -f 2oh. iom. — Licção de in-— Quarto de hora infantil pelo glez, pelo Prof. L E Moraes
Vovó — Prof. Toão Kopke — Costa.

yj*: ^j"
1 ^ — "Jornal da Tar- -

- 20I1. 25111. — Licção de por-
«e • (iSli.) túguez pelo Prof. José Oiticica,

-° " —Jornal da Noite. 20 h. 45 tn. —'Transmissão
aoh. tom. — Licção de ín- 'da opera cantada no Theatro

glez pelo Prof. L. E. Moraes João Caetano pela Com<>:i»l<
Cesta.

2oh. 25111. — Palestra sobre
assumptos de hygiefie, pelo Dr.
Sebastião Barroso,

da Empresa Pascboal Segrcto.
Nota*: — No intervallo do 1"

para o 2° acto — Clironk» poi
Gvty de Maupaut.'

Como se faz uma boa "gallena"
Uma galena, boa ou má, não

é coisa que se faça, pela simples
razão de que esse nome corres-
ponde a uma espécie mineral,
substancia encontrada em estado
nativo.

Acha-se a galena, que é um
simples sulfureto de chumbo em
geral contendo um pouco de pra-
ta, em muitos logares. Mesmo
aqui no Brasil é mineral com-
tnum

.

Si não se faz galena é fácil

fabricar sul fureto de chumbo,
ultra-seiisiycl como detector u.i-

lisavel em T. S. F,
A galena artificial, quando

bem feita é muito mais sensivei
do que a verdadeira galena. E'
verdade que em geral ella ê mui-
to f"i.'.v;-l e, sem ct'i'ado, =e

desagrega fac i Imcate

.

Iíií t«m;(ieuiaçâ.j p.>ó; ser íi-
Iwicada em 30 minutos e dá re-
íMiHf* riv % aafawjj fjxtfiWÍ.'
fe fornece. 'fbtfo depen k, m
irem, do màúus faciendi.

Trata-se de uma verdadeir?
eperação chimica, cujos detalhes
sãt importantes.
A re«eita para fabricar uira

••a galena é a seguinte:

i" — Toma-Se um pedaço de
cano de chumbo bem raspado,
limpo e brilhante. Com faca bem
afiada tiram-se lascas finíssi-

mas desse material. O uso da li-

ma não é aconselhável.
2
o — Misturani-sc as raspas

de chumbo com flor íe enxofre.
Lina parte de ciíumbo para duas
de enxofre. Sejam, como nas
receitas de doce: uma colher de
chá de raspas de chumbo pd'

-a
duas de flor de enxofre.

.V — Misturam-se bem as duas
substancias e col)oca-se a mis-
tura em um tubo de vidro bem
limpo e secco. Pôde servir um
tubo de comprimidos médicinaesi
A mistura, para melhor resulta-
do deve ser posta 110 tubo entra
du is camaJas de ar :a fin;. la-
vada c secca

.

4* -- Chega- st. e itão á tu>5->

assim carregada ?. v.mn :hwn
; -

"
- *-í * c ,'--

no inrenn < , o stata ;e ii<

volva o ataque do chumbo p'

vapores do enxofre.
Isso é fácil de ser reconheci-

do pela intensa côr de braza que
toma o mistura no momento da
reacção. Logo que esta se inicia,

retira-se o tubo da chama e dei-

xa-se que a operação continue
por si até se extinguir o interes-

sante fogo de artificio.

E-tá feita a galena. Deixa--,
esfriar o tubo e retira-se o sul-

fureto formado entre as duas ca-
madas de areia. Sendo preciso,,

quebrã-se o tubo.

A galena artificial assim obti-
da deve ser partida e a superfí-
cie de fractura é a que serve
fiara o contacto do ponteiro ou
do outro crystal nos detectores
desse typo.

Experiências que fiz prova-
ram ser absolutamente inútil pôr
na mistura qualquer outro e

"-

po: praia, uranico, tuiigsteno,
etC.

Penso que a notável sensibili-
dade dos "crystaes" preparados
por esse processo depende de
dois fa.ctores apenas: o grão de
porosidade do material facili-

tando o contacto imperfeito que
é a alma desses detectores e a.

presença de uma delicadíssima
péllicula de enxofre que se for-
nia sobre o composto. Para ter-
minar, desde 1922 verifiquei què
o melhor tio para esse crystdl é
to chamado fio fusível, de' chum-
bo e estanho.

ãi

BZIAG .

Hni-m miminciu cm "Elect

A Soe. Au. Mestre & UJatgé
gua,rda em seu archivo tuna car-
ta dos Snrs. Marum & Cia, de
Santa .Maria Magdalená, no Es-
ladii do Rio, da qual transcreve-
mos 11 seguinte trecho: "Ac-
cusándò ii recebimento do rece-

ptor "rteutrodyne Gilíilla.n" a-

compaiihado de um alto falante

Amplwn', accumuladores, "tun-
gar v e demais accessorios, * qual

- acha devidáme: tte installa-

do sob a competente direcção dn
technico por V. S. eiwis;di>, jjâ

?odea.« zih.r c eriiÍT.iíiiai.'-.

com que o virnoi fuuc;ii)nar -t,

cal, tal -. pèrfeifâ irradiação tpjfl

ofíçrece, effeitos esses decorren-
tes iiaiuralmetite da óptima con
fecção d.O cuujuncto radio tele-

pbonico que muito recommenda-
rãii essa Sociedade no Brasil e a
sua inipeccavel installa.çãa. '.'

v.y^0i^^- ttl
— - 1.íent n otrtexn fio êxito.
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HISTORIA DO BRASIL
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a Ução)

O professor João Ribeiro oc-
cupa-se na terceira lição do seu
curso com Os governos geraes—
(os três primeiros governado-
res) e 4o estabelecimento c ex-
pulsão dos francezes.

O governo geral foi imposto
pela necessidade de proteger as

capitanias inter-independentes e
ao mesmo tempo enfraquecidas
pelas investidas dos piratas c

dos índios.

Era um recurso indispensável
para manter a União dos difíe-

rentes membros da colónia, ex-
parsos na longa orla do literal

desde Pernambuco á Sta. Ca-
tharina

.

Os primeiros governadores fo-

ram Thomé de Souza 11549).
Daarte da Costa (1553-1558) e

Mem de Sá que governou até

a sua morte em 1572.
A Bahia foi escolhida para

sede do governo.
O professor João Ribeiro ex-

plica detalhadamente os actos

dos governadores, a vinda dos
primeiros jesuítas paia a cathe-

quese, protecção c educação
dos indios.

Os factos da adruinistracção
não offerecem interesse maior,
pois que os problemas eram os

mesmos: guardar a. colónia con-
tra a animadversão do gentio e

a irrupção dos estrangeiros que
commerciavam ao longo ila cos-
ta.

Entretanto, os francezes etn

•555 estabeleceram-se no Rio 1

gaignon fugiam ás guerras de
eram calvinistas que soh Wille
religião que então ensanguenta-
va a França.
O professor João Ribeiro his-

toria minuciosamente a missão
franceza e a colónia que funda-
ram sob o nome da França An-
tárctica.

A inacção -de Duarte da Cos-
ta sem recurso pars eemhtú-* r .:

ínyaísor. ancceiati a. acção ef-

£$teute âc A-wr. A? Sá ipx tia
jiõrliiía líjcta, K>m à ivirxilit.

*[»:- Índios de Ararigboia c os

pwtuguezas, conseguiu afinal,

expedir os intrusos, Distingui-
nawi-se na acção Estacio de Sá
vksfcimado por uma frechada, o
próprio Mem de Sá, Arari-

gboia que vindo do E. Santo re-

cebeu após a victoria as terras

da Praia Grande.
I >èpois de relatar pormenores

da lucta e da victoria, o profes-
sor João Ribeira faz algumas
considerações de ordem geral so-
bre a significação desse período
da nossa historia.

1. liítção [>(> mlof. joão
íí,íi;kii;u

Resumo feito pela Secretaria ds

Radio Sociedade

GUERRA HOLLANIU^ZA

A guerra hollandeza foi a
maior repercussão, na America,
da revolução protestante contra
Felippe 11, o Demónio do Meie
Dia, de que resultou a elevação
ao tbrono da Inglaterra de um
príncipe hollaadez.

Forte pelo prestígio que lhe

dava a origem hollandeza dõ
réí da Inglaterra, a fíollanda,
em guerra, então, com a Espa-
nha, animott-se a ferir sua ini-

miga européa, atacando-ihe as

colónias americanas, Portugal
era, então, dominado pela Espa-
nha c o Brasil, consequentenicn-
te, era colónia espanhola.
Outra causa da guerra hollan-

dèza, foi a controvérsia jurídi-

ca, bem conhecida, entre os ade-
ptos -da doutrina do "maré libe-

rem" e os do principio do "ma-
ré clausnm", este defendido pe-
los portuguézes c espanhoès. Or-
ganizada, na fíollanda, a Com-
panhia das índias Occidentacs,
para agir ria América cio Sul.

foi enviada ao Brasil poderosa
frota commandada por racofa

Wíllejtèns, que atacou a Bahia.
A imprevidência cios portuguc-
zés o espanhoès permittiu fácil

tomada da Bahia pelos holán-
dezes, em 1624. Afundados os
na.vioç que se adiavam no por-
to e UfíMdo* fKi fartes -At-

*'.

1

'' ! Sfò. António, os hoi.
sr.Siiei te tipijúiTãJí.ir. &;i eíáa-
de com <>s preprlos ttiurinheíréfl

da frota rle VVillékens, não es-

perando a tropa rle desembarque
que chegnu deoois. Diogo de
"Mendonça Furtado, governador,
foi preso e enviado para a Fíol-
landa, De posse da cidade, ini-

ciaram um governo intelligénte

e liberal. Proclamaram a liber-

dade dos escravos e a de cons-

ciência c de cultos, sendo, em
geral, bem acceito o >eu I

nio, Johan Vau Dorth que de-
pois assumiu O governo extre-

mou-se, porém, em medidas mi-
litares muito enérgicas < em
lendas, mudando, as'sim. a pri-

meira impressão sobre o domí-
nio dos invasores . Começou, :

ião. a organizar-se íio Recon-
ca', o, lura da cidade, a repulsa

e guerrilhas foram movidas aos
dominadores, morre 111 lo. em uma
delias, Vau Dorth, cm um dl '

quasi singular com fo capitã»'

Francisco Pádilha .
' Is gov<

que suecederam ao de Vatn

Dorth enfraqueceram a situa.-

cão dos hollandezes e D. Fra-

dique Toledo Osório, comman-
ilando uma expedição hiso-i

nhola, poude, em Kuí, rei*

â Bahia. Não se intimidando
com isso, os hollandezes ataca-
ram, cm 1627, Parnambuco, cuje
governador Maibias Albuquer
que, dispondo apenas de 27 sol-

dádos, pretendeu obstar a nova
invasão, obstruindo a entrad
porto tio Recife. Os holandezès
porém, desembarcaram mais ae
norte e, por terra, dirigiram-se
a Recife, encontrando, api

em Olinda, alguma resistência,

que aliás, não Leni a feição épi-

ca que se lhe pretende empres-
tar : ílurou apenas um dia. Che-
gando a Recife os invaso
Matinas Albuquerque seguiu pa-
ra o arraial de Bom-Jesus, onde
procurou organizar elementos de
combate. Reconhecendo, pirem,
a fragilidade de sua sitií;

Mathias convidou os habita
fieis ao seu Rei e á sua Religiãf
a se retirarem para Alagoas.
Calabar foi inculpado pelo íuc-

- • dos hpllandezés. I
'..- -.; \-

eo-se para as hostes inv&siiras,

Calabar pôde ter-lhes p*"estí'Í8

au:ítf;0; conhecedor que eni fs.

legar, t.z:. stsâ ÍSiit (;á ...

nosl e a ht jomoréhensão da vom
«í .*ú &uí/7Ãijfag£lil jo

ntu íiollande* Mostram tjtie <.fta

trabição não é tão grave e .-juç

seu auxilio não foi tão decístVf
como pretendem. Itncnntrad»,
porém, por Mathias Albuquer-
que, em Porto Calvo. Calabai I

>

degolado e seu corpo esquartei

Nau muhh compra» menpEomr Keiiiiirr ^I^irctron^',



jado para exemplo. Trahido-

res, entretanto, fórum também
iodos os brasileiros e lusos que,

permanecendo em Recife, tor-

naram-se intimas de Nassau, go-

vernador hollandez,

Príncipe Maurício de Nas-
sau, homem de espirito superior,

constituiu, desde lago, ura go-
vento liberal e tez vir sábios

hollandez es para estudarem u

região conquistada. A elle deve-
mos a construcçâo no Brasil do
primeiro Observatório Astronó-
mico. Constituiu um regímen
de goverso communal era que
tomaram parte brasileiros e por-
iuguezes. Foi o melhor governo
ijiie o Brasil teve ua época co-

lonial, Retirando-se Nassau por
•aborrecimentos com a companhia
:

i

;

l -, índias, seus suecessores,

creando impostos pésádissin^os

e praticando violências, torna-
ram aiitipathica a dominação.
Na Europa, emquanto isso

suecedia em Pernambuco, Por-
tugal sacudia o jugo hespanhol
i chamava, para seu rei, ura dos
Bragança] com o título de D.
João IV. Uma anciã de itide-

|,i delicia se manifestou era to-

do reino c Brasil (jue se adia-
va [ivre d;i dominação hollan-

deza reconheceu D, I ião IV
CÓmõ sen rei, salvo uni pequeno
movimentei discrepante em S.
Paulo, cujos promotores preten-
deram fazer de Amador Bueno

rei do Brasil, com insnecesso,
aliás, porquê Amador declarou
sua lealdade á metrópole lusa,

1 I .eniijuiicto dessas cireumstan-
•cias concorreu, para incrementar
a reacção contra os hollandezes.
D, João IV mandou ao Brasil

André Vidal de Negreiros que,
a pretexto de visitar parentes,

irreu a regato dominada,
insuflando a rebelião. Estalou,
o movimento. Felippc Camarão,
:'• frente de Índios; JLiirt'|uc

Dias, á lesta de negros: Vidal
cos loeaes e João Fernandes Vi-
de \egreiros dirigindo os hran-
eira ã frente de portuguezes, or-
ganizaram um exercito. Ao mes-
mo tempo, na Inglaterra, pro-
clama-se, em seguida, a uma re-

volução, a Republica de Crom-
welJ, e, desthrouado o príncipe
hollantféz. Cromwell investiu
contra a Ilollaitdn liara arreba-
^tar-lhe o domínio dos mares.
A guerra eom a Inglaterra

desviou, um pouco, a attenção
da llollauda de sobre seu domí-
nio ha America, n, justamente

pi;: n do raa.is lorte era, nos ma-
res europeus, a lueta entre a llol

landa e a Inglaterra, é que se

travaram em 1641 e 1 6_j _j , ri -

pectivaiuente. as batalhas de
Lutara rapes e Taborda, decisi-

vas, mormente a ultima, para o
extermínio tio 'domínio dos hol-

landezes so ÍSrasil. Derrotados
e enfraquecidos, pensaram eíles,

desde logo, em abandonar a pre-

sa, o que se deu, de modo com-
pleto, quando em 1661 foi assi-

gnada a paz com D, João IV,
cujo tratado, ratificado em 1662,

obrigou a Hollanda a renunciar
a quaesquer pretenções nas coló-

nias sul-a,mericana>,

O domínio hollandez no Bra-
sil durou, com pequena interru-

pção, quarenta ânuos — de 1621

a 1661.

7" — Palestra Sanitária pelo Dr.

Sebastião Barroso.

MOLÉSTIAS QLIE SE APANHAM
PELOS ALIMENTOS

O homem como o peixe, mui-
tas vezes morre pela boeca. Nu-
merosos germens de moléstias

lhe podem sex introduzidos com
os alimentos.

F.sses germens saem do corpo
de ailiinâfis ou do próprio ho-
mem com os excreta — fezes,

urinas, catarrho.

Atirados ao solo, por elle se

espalham, por meio tias chu-
vas c enxurradas, ficam adthe-

rentes ás folhas margínaes dos
córregos e valeta ou dos cantei-
ros de hortaliças quando rega-
dos com taes aguas. Com taes
agua's e hortaliças serão ingeri-

dos os germens. E' assim que
se contraem as dysenterias, as
diarrhéas de sangue, as febres
typhicas, varias verminoses.
Coelhos, ratos, cachorros, por-
cos, são portadores de vários
parasitas que também atacam o
homem, por intermédio das
aguas e vegetaes contaminados
—alface, agrião. Essas aguas
devem pois ser filtradas ou fer-
vidas: esses vegetaes e fruetos
não devem ser ingeridos crus —
morangos, goiabas, apanhada;,
110 chão.
As carnes e vísceras de ani-

maes também nos podem intro-
duzir no corpo vários parasitas-
solitarias, trichinas, perfeita-
mente distinguiveis. E' preciso,

pela coacção forte e prolongada
matar esses germens.
O queijo pôde dar-nos uma

bicheira interna ; o leite a tu-

berculose, a febre aphtosa.
Até pulgas de anímaes, caidas

no leite, de envolta com as fari-

nhas, nos podem trazer certa so-

litária.

Por tudo isto é preciso não
ter animaes em casa, nas imme-
diações das hortas e pomares,
nas visinhanças das aguas de be-
ber ou de rega; deitar o homem
1 - seas excreta só em latrinas

convenientemente installadas
;

resguardar os alimentos; nada
comer cru' ou mal cosido; só
beber agua filtrada ou fervida.

1'ORTUGUF.Z
Analyse Lógica — 1°. Lição

Expressamos nossos pensa
mentos por meio de palavras que
constituem frases ou proposi-
ções.

Quando emitimos uma propo.
sição, oceupamo-nos de um sCí
qualquer a respeito do qual fa

zemos uma afirmação.
O ser de que é afirmada ai'

guina coisa, é chamado o su
jeito e essa coisa que aíirma
mos do sujeito é chamada o pre

dícado.

O sujeito e o predicado, são.

pois, os elementos essenciaes de
uma proposição.

Para completa percepção das
proposições com que enuncia
mos nossos juizos, precisamos
anajisál-as logicamente, isto é,

decompô-las em seus elemento?)
lógicos.

Xuma proposição ha elemen-
tos lógicos essenciaes e elemen
tos lógicos accessorios.

Já vimos quaes são os essen
ciaes: sujeito e predicada,
Com elle nos occttparemos ho-

je, guardando os elementos ac-
cessorios para outras conferen-
cias.

Como descobrir o sujeito de
uma proposição?

Procurasdo ver quem faz 011

sofre a acção enunciada pelo
verbo. •
Ex : Ctirlos saiu.

O sujeito, ás vezes, vem oecul-
to por elipse. Ex: Vivemos.
Sujeito — nós, que é o que àòn-
vem ao verbo na i" pessoa do
plural.

' Os verbos 110 imperativo ge-
ralmente trazem sujeito elípti-

co. Ex. : Trabalha (tu).

tini grande «crviço pretor A a "EMectren" eitnmdo o nem no mt i«or toda parte.
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i is verbos inapessoaes que ex-

primem pheaórnenus da nature-

za encarnam em si a noção de
sujeito; são chamados verbos

sem sujeito. Ex. : chove.

G sujeito indeterminado vem
occulto, Ex. : Gritaram (isto é,

unia pessoa -que não se sabe

quem é, deu um grito). O su-

jeito não pôde ser segido de pre-

posição.

O predicado é o verbo que

exprime a acção feita ou soffri-

i[;i pelo sujeito. Px. - I 'aula che-

gou. Predicado — chegou.

O predicado pôde ser expres-

so por dois verbos, quando se

trata de tempos compostos, de
verbos conjugados passivamen-

te ou de locuções verbaes.

Ex: Temos passeado — Fo-
mos elogiados — Estou lendo -—

Quero sair

.

SYPIIILIS

Amigameu te não se podia pro-

nunciar a palavra sypluiis sem
eseanualízar o auditório. Hoje
jã não e assim, por ser molés-

tia que se pode herdar ou ç-Jti-

trahir no berço, que pôde simu-

lar todas as ouiras, transmitia-
do-se de mil maneiras,

E é preciso sobre ella fallar

muito, divulgando e vulgarizan-

do noções que toda pessoa deve
conhecer.

ii' necessário que todos sai-

bam que por vezes muito dif fi-

ei! é o diagnostico, não só porque
a moléstia pode evoluir, com lon-

gos períodos sem a mínima ma-
nifestação apparenle, como ain-

da porque pôde simular muitís-
simas outras moléstias. Isso é

devido a que o micróbio mani-
festa phases de actividade e de
latência e não tem órgãos pre-

feridos mas a todos ataca indi-
ferentemente.

E como a existência da mo-
léstia é espada de Damoctes
ameaçando de accidente súbito
e grave, é preciso, em caso de
duvida, isstituir o tratamento.
Não é ignorante o medico que
não diagnostica certos casos de
syphilis, mas é criminoso o que
em caso de duvida não aconse-
lha o tratamento.
O tratamento pôde ser pre-

ventivo, abortivo ou curatÍTO.
Preventivo quando para evitar
a formação do cancro inicial :

abortivo quando para evitar que
os germens do cancro inicial já
formado se aprofundem, se ge-

aeralizem e a infecção fique as-

sim aiiurtaua; curativo quauju
limgiuu contra a íntecção ja ge-
neralizada. A sypíiilis, n^stno
no terceiro período, pôde ser

curada, hsse tratamfcuto deve
se.r longo e cauteloso.

A prophylaxia se taz em fa-

vor da prole, tratando doa pae=,

em tavor dos ainda não conta-
minados, ensmaudo-Uies a se

precaverem por, ai próprias,

executando o tratamento pre-

ventivo e tratando dos doentes
tom agi antes.

CL1IM1CA

1'abricius, que era álcliimis-

la, fez, em 15O5, a 1" observa-
ção que fõi a base da industria

photographica posterior. Obser-
vou' eile que o chlorurtto de pr..-

ta tem a propriedade de torriar-

se negro quando exposto á luz.

sendo este escurecimento pro-

porcional á intensidade da fon-

te luminosa. Mais tarde appare-
ceii o processo proposto pelo

íraueez Dagnerre, pniceSMj --•;-

que recebeu a denominação .de

dagnerreotipia. Evolução da ar-

te phoiograptiíca; saes de prata

empregados; emulsões e enutlsi-

ficadores. Maturação das emul-
sões; preparo d; is pi lacas e pelí-

culas. Acção da luz sobre as

placas sensíveis; reveladores e

fixadores. Cbimisnio da ;r*e
phntographia. Citiem uogr.iphia

e phntographiít em cores.

— PALESTRA PELO DR.
OTHON H. LEONAEDOS—

SUMULA — Valor, para os

brasileiros, do estudo dos rios.

No nosso território estão as duas
maiores bacias hydrographicas
do mundo ; a platina e a aina-

zonica; só esta cobre 1I20 da
terra firme. O Amazonas é obra
fluvial. Os rios fonte de vida:

artérias do organismo physico
dos paízes; directivas de organi-
zação politica ; fonte incxgota-
vel de energia, com sua hulha
branca. São "estradas que an-
ilam", na phrase de Blaise To-
seal. Os desbravadores da. ter-

ra, encontram em seus leitos o

único caminho. A' beira dagua
é que se formam os povoados e

as grandes metrópoles do mun-
do são portos de rio ou de mar.
Nova-York não seria o que é,

se estivesse longe do oceano ;

Londres deu vida ao Tamisa ; a

AUemanba soffreria imiuensa-

mente se o Rheno deixasse de

ser navegável. O valor do rio

é, pois, inestimável. Como nas-

cem os riosi" A vida é dyiia-

mismo, é movimento. Tudo se

agita e se modifica, descreven-

do cyclos que se reproduzem pe-

riodicamente. A agua que ba-

nha a superfície da terra tam-

bém descreve cyclos e o nasci-

mento dos rios é um ponto no-

tável da evolução periódica da
agua

.

Sob a acção do calor c dos

ventos evapora-se a agua e o
seu vapor e um gaz incolor que
se difunde no ar athmosphe ri-

co. Em certo ponto essa satu-

ração encontra um limite, em
que ha novamente condensação
do vapor, sob forma liquida ott

solida. Fonnam-se as nuvens,

que se sustem [Iorque as partí-

culas que as constituem são di-

minutas, como uma poeira. Em
certo limite, porém, sobretudo
p.ovocado pelos raios, as nu-
vens não se podem suster. As
descargas fdeciríicas produzem
condensação immediata, e as go-
ticulas das nuvens se reúnem e

caem sob forma de chuva, ou,

sob a forma de neve, geada e

mesmo sereno. Segundo cálculos

de J. Murray os 145 milhões de
km. (juad. do planeta recolhem
122.500 km. cub. de agua re-

sultante da precipitação atmos-
pherica. Essa agua se divide

em três partes: a que novamen-
te se evapora, a que deslisa e a

que se infiltra. Segundo Mur-
ray . a evaporação absorve en-

tre 3I4 e 4 Is da precipitação.

Os 27.200 km. cub. que desli-

gam formam os rios, que são o
vehiculo de uma troca continua
entre a terra firme e o oceano.
Os 27 . 200 km , cub . que se eva-
poram são, por sua vez, motivo
para incessante troca entre o

solo e as nuvens.

Os rios nascem, portanto, de
uma agua que deslisa na super-

fície do solo procurando o fun-

do da grota, ou que se infiltra

e, em correntes subterrâneas,

vão surgir, nos sopés das nion-
tanihas, em fontes. As aguas su-

per ficiaes caminham rapidamen-
te e vão provocar as cheias re-

pentinas dos rios; ao contrario

as aguas de infiltração têm uma
descarga mais regular e regula-
rizam a corrente. Quando os
muitos af fluentes de um rio

grande soffrem cheias em pe-

Dlg-a sempTp Lsioi VI o sev Aiimiiiffto iHiblicailo t-m "Klectíflii", ,, t fiem-em»» AKrntleoirfa*.
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is cliffereiites — couro se dá
íom o Amazonas, a caudal tem

-:•
sfílo

:

ê r> caso do S. Fra cisco, que,
neste momento, emerge quasi to-
das as suas cidades margínaes.

Dr, Othon II. [^eonardos
terminou sua

Ic Al-
berto airn.

O RECEPTOR EM KFUH.
(De OST, Nov. 1925) P. T. Townseud

:uja .: rscripç-io t,--

.i V;adi
ttajia, i [>odi ser usado tanto

a como na faixa de
broadeasting, isto , tanto cm
2o m. como em 550 m, mudan-
do naturalmente as bobinas c os
condensadores C. e Cr.

Eis o schema:

A construcçãa das bobinas á
sobre tubos de ebonite ou

potu ssira como •

densador de grade t 3 deve ser
do mica.
Abaixo Íamos os valores para
instrucção do eircuii .

—
BROAiVAST

(h — 250 éí 550' íb)

I 'iametro do todas as bobinas
7,5 cm-..

I"
1— 15 á 25 espiras fio 18 d.

c. a. accoplamento variável.

7 **+ fòhonef ou

ifca nos quae; ríados
>'s longitudinaes, de forma»
car um esqueleto composto

nas extremidades
1 1

-" 6 ou 8 tiras
do material do tubo, sobro as
quaes sâo enrõllada as 1 spiros
de fio nec
entre é por uma gual
ao di:

...
v enrollai bera

retii

Fio,

o pri-
marii .

:illldario e
.1 reacção é fixa n . mtrol-
-ada

; , [Qr .

lensatíores variáveis Cr
- '•

r-.. v de irei o

S— 60 espiras fio iS d. c.
a . fixa

.

T—to a 1; espiras fio 18 d.
c. a. Fixa e enrollada do lado
em que S é ligado ao positivo do

nento e com uma tomada no
meio para os fones ou ampliti-

ões,

— 0,00025 mfds. i 1

1

cas
1
C2 — 0,0002:; tnfds, C3

—

'j;. mfds.

liw tros

Todas as bobinas de íio iS
com 7,5 cms. diatu.
1'— 5 voltas, uma camada, ac-

coplamento variável,

S—3 voltas para ^o metros,
8 para 40 metros, t8 para 80
metros as de
3ÍJ2" poleg,

T—5 voltas com [ninada 11?
2" volta do lado de ligação a
idaca, para ligação aos fones ou

.

:v I.C Lt.ríiG o uome ;ic "Eícclroe*

JORNAL DO MEIO DTA

I;. do Rio, São I*idelis cm J4
òrii de 1926.

Secretário da Ra-
ide.

e prezado 1 e Snr.
Saudações

a aceudir ao
• lio da Radio Sociedade, ve-

nho uat cumprimento ao pe-
dido ito l jornal do
u :ie hoje commemo-

imo, de trabalho
nestes 200 e tai

;, (ii-
lomingos e I , sei:

tal ao "Jornal do
do os pre-

. com o fim
'K? íle ser nl.il aos mitros:

provando aos mesmos, a. effi-

cm-
• o de ap-

parelhcs dê ràdiophonia.
Quanto as photographias pedi-

das, deixo de remetter por não
uil-as 110 momento, no en-

tánto expedi para ahi no a,nno
passado uma da minha estação.
Com o serviço de itíformaçô-.s

tio Jornal do Meio Dia, ficou
minha residência como agencia
de isforma'ções. ., c até 'de la-

lotes mie vem dos campos
trazendo cereaes e café, cônsul-
tando-nae sabre os preços para
melhor collocar sua mercadoria.
Portanto satisfeito com o pri-

meiro anno de existência do "O
Jornal âo Meio Dia" desejo que
costinue na mesma rota que vem
seguindo, porque os íruetos em-

1
"i" tardios, virão dourados e

sasotiados, trazendo á todos as
felicidades reciprocas.

\ prove ito a opportiin idade pa-
ras côramunicar que bontem
iera "Aida" esteve exi/i-\N

didamente boa r não elQgío mais
as transmissões da Radio-Socie-
dade, por que o meti vocabulário
exgotou-sè: d'agora em diante
direi como diida antigamente
"ião pyramidaes!"

Desculpando ser tão pequena
a minha contribuição, díst
Fempre do

Att°. Am', e Obi-s".

Washington Veiga

N. B. — Não precisa aceusar
em cana. o recebimento desta.
Pelo "O Jornal rio Mei 1 Dia"
poderá me scienti ficar do recc-

1 Ja ir

:..;-,;! «c.-vlçu :i -i:ii'f::i>ji".



Uma grande artista

argentina

>ía noite de seis de Abri)

.i Kadio-Sociedade teve o prazer

ik- receber em sua sede a nota-

artista argentina Sra. An-

gelina Pagano, que dirigiu aos

mes da estação da Aveõida

das Nações as seguintes pala-

. ras:

" Es cari immenso blaeèr que

puedo dirigir la palabra ai m-
telUgente y culto publico de

Rtb de janeiro para deeir algo

tpie yo conceptito como mu de-

ker: mapifestar publicamente

mi proíustta admiracion y gra-

titltd por el publico carioca, par

las autoridades de esto pais

hermosu, que ban hecho que

yo me sintiera como em mi
casa, tal cl afecto y el carino

cosa que me liam recebido j

colmado de atenciones. Des-

unes de ver desde cl l'a de

Azucar, las maravillas de paí-

sage que he contemplado yo

compreudo perfectainente la

dtflztifa y suàvidâd de las bra-

silenos; ellos tienem la retina

y el alma impregnados coii

tanta belleza que esta forzo-

sameute tieuc que reflizar-se

em sus actos.

No quiero extenderme mu-
cho para no privar de los nú-
meros exquísitos dei progra-

ma a mis o j entes, pêro, ante-

de terminar quiero formular
nu voto que sale desde lo más
profundo cie mi corazou : que
este intercambio comenzado
.-ii una embajada artística por
parte de Frõcs en la Argen-
tina y de mi compartia cn el

Brasil sea el intercambio fu-

turo de afectos v aceicamieu-
- por parte de hermãnos

que no se tratam más, única y
exclusfraraente porque no se

conocem

.

.Nu necessita el Brasil, segu-
ramente, de mi propagan.!;!.

pêro no desejaré de contar las

maravillas de este pai?: y el

encanto de sus habitantes. Tic
ueri Uds una palabra que en-
cerra toda la elocuoncia q

no tienem mis humildes pàla-

aras, v esta me servirá pára
terminar: Es que ai aiejarmé
de aqui Uevaré para siempçe
em mi corazou — Saudades

Radio Sociedade Mayrinh Veiga

Musfcístas e cantores que realizaram durante a semana Santa doishellos

cunL-ariiis de nmstcíi sacra irrndmdos por essa novel sociedade

Radio Educação do Brasil

Do ultimo numero da Revista "Radio" transcrevemos o presente

artigo da lavra do prof. Roquette Pinto

Quem se preoceupa com
envolvimento da .Nação verifica

em nossos dias um tacto muito
significativo : fala-se hoje aber-
[..iiiL-nie, por toda a parte, tsa

todos os meios, QUE E' PRE-
CISO EDUCAR O POVO.
A consciência cóllectíva iá se

deu couta de que todos os ina-

les do Paiz não podem ser cura-

dos liem com o roto secn
nem com a organisação dos par-
tidos, nem com o serviço militar

obrigatório, nem com a reforma
da Constituição, nem com o pro~

ionistno ás isdustrias, ném
com a reforma do ensino, nem
com a quinina do Estado, nein
ci m a inanigração enropéa.

Xa consciência dos estudiosos»
calmo:-, afastados de quaesqjvu
posições de mando, todos aquel-

temedios seriam éxce]lentci,
misturados ou separado? si ,i

ral do povo e tivi

em condições de ijotar com se-

gurança, não fugir ;.

civiço, obedecer á amnridadè e

á lei, trabalhar e produzir, sem
ixar explorar, nãn rèn

o que a seiencia essina csãra i

i ;as, rce:-.

tranguiro mais adiantado, c a-•-:

O povo do Brasil não esú,
porém, em condições d tirar

partido daquelles «xcelUniícs
meios de aperfeiçoamento. Nã«

porque não enten Ic a in-

guagera que lhe falam. E pre-
ciso não conhecer um palmo de

para crer que as ponula
ções acceitarão e executarão
qualquer dáquellas graldes me-
didas, indiscutivelmente titeiç í
gtaudtza ilo paiz.

Ha um trabalhu de desbrava-
mento intellectual e moral a, rea-

is naqutljo 'mh. E'
obra de educação inicial que ho-
je, felizmei fce, pode ser Eeitõ em
condições muito favoráveis. Es-
sa grande empreza depende de
telephone sem fios, do aetopl t-

no e das estradas de rodagem,
O aeroplano lei ara o c

odo, no dia em que o s bra-
sileiros se lembrarem de que tuna

fortaleza custa muito
que uma dúzia ,)

avio.--
i ;

... fa recortar o cen,
em busca de povoações perdidas
no interior. Sem

ido,

progresso mora! ou materj
um povo, em nossos

estradas ligam os núcleos

'i* r« :<n-juit:
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formação de grupos solidários,

Eoqtes de opinião capares de pe-

sar nos destinos coinmuns. O
T. S. !'., nesse conjimçto, re-

presenta papel preponderante

ilc guia director, grande fecun-

dador de ulmas, porque espalha

a cultura, as informações, o en-

sino pratico elementar, o civis-

mo, abre campo ao progresso,

preparando os tabaréos, desper-

íáfido em cada qual o rksejò !

aprender

.

Muita gente acredita que o pa-

pel educativo rio radiophonc é

simplesmente um conceito poé-

tico, coisa desejável mais difti-

cil ou irrealisavel. Quem pensa

e modo, não conhece o que
se está fazendo so resto do mun*
ao e, o íjtie é melhor: o 'que se

j,:: no Brasil.

ua mais de três ânuos come-
çamos a praticar aút» a rarjio-

tcicpnoma educativa. .u.iu yia-

do codas as tiiiticuldades espe-

radas a encontradas, já agora

temos em maus documentos que
provam a perfeita posSib

ue executar no Brasil jjUL^Xan-
ile piano de etincac

t
ân a infrac-

ção publica., mediante o telepho-

ne sJm tios. Creio que a Bra-

sii tem hoje, cerca de trinta mu
lares providos de apparelhos re

eeptores! Cada receptor serve,

em media, a meia dúzia de pes-

soas. Porque, no interior, pelas

provas que possuo, cada alto-fal-

latne, é rodeado pela população

da villa ou da fazenda. Ha, pot*-

Lauio, umas cento e eiiicueuus

mil pessoas que ouvem diaria-

mente as nossas lições e confe-
rencias, musica, historia do Bra-

bí1i hygiêne, conselhos úteis á

agricultura, noticias cambiaes c

commerçiaes, notas de scienciu,

ctc. Si muitos dos ouvintes são

pessoas cultas para as quae
atjuillo e passatempo, alguns mi-
lheiros "são homens e mulheres
do povo que, sem saber ler, Pão
aprendendo um pouco. Temos
tudo feito? — Que esperança!

Estamos apenas no inicio do
começo. .

.

Não é possível dar por miu-
aqui os detalhes do st

plano idealizado para transfor-
mar em cinco ou seis annos a
mentalidade popular da minha
terra. Era linhas geraes e o se-

guinte:

i
n

.—Cada Estado, na sua ca-

pital, dispondo de estabelecimen-
tos de ensino de certo vulto,

fundaria uma gráiifle radio-es-

xe o si

is do)

cola. Um entendimento euti

governos, sob os auspícios

uoverno Federal, permíttiria a
acquisição das vinte poderosas
estações necessárias. Seriam to-

das do mesmo typo, por econo-
mia, fornecidas em concurrei-
cia publica. Não ha um só Es-
tado do Brasil em condições o.

não poder com esta despesa. A
íuneção dessas vinte grandes
Radio Escotas UstaditãeSf 'seria

puramente directora. Setis

grannhas educativos mostrariam
as e ida Lies do interior o caminlio
a seguir. Uma vez que o ideai

i' a ar ao li mil cm do poi'o o Seu
rad,io, seria preciso completar .

imstajiação do systema.
.' — J ara isso, os municípios

liaiitrophes entrariam em acepr-
do para subvencionar um, mais
rico e mais bem sifuado. Ncsn
séria erigida a Radio escola
Municipal, servindo directamen-
te ao povo, de accordo com a

orientação recebida das Radio
Bscohts Eshaduaes.
Naquelíes municípios cefitraes,

ha sempre uni respeitável Juiz.

de Direito, estudioso da histo-

ria e da geographia do Brasil.

(O seu sonho dourado é mesmo
entrar para, o Instituto Histó-
rico. . . ) : ha um promotor, mo-
ço de talento, que tem garbo eni

tratar de versos e literatura; ha
um medico, ou dons, para as ti-

ções de historia natural ou de
hygiene; as professoras do "gru-
po escplar"... emfim, ha sem-
pre um rapaz que toca harmónio
na igreja* e muitas moças que
eantam. !•'' só mobilisar todo'

estes elementos em beneficio da
educação dos pobres.
A estação da Radio Escola

Municipal ? — Custará muito
menos do que o altar-mór da
Matriz. . .

E os receptores?
Cada brasileiro, que carece de

cultura, deve encontrar no seu
município meios de possuir seu
par de phones e o seu crystal; os
municípios conseguirão facil-

mente, desde que se não entre-
guem aos exploradores ganan-
ciosos e malvados, um typo de

receptor local popular que po-

derá custar a terça parte do pre-
ço de tuna samphoua.
O Estado dá de graça ( de

graça é um modo de dizer,..)
luz eléctrica, agua, escola. Pois
dará pelo preço de custo a cada.

brasileiro o seu modesto radio,

em que elle, descalço, até mes-
mo roto, empapeirado, amarello,

molle de doença e de ignorân-

cia, aprenderá, antes de saber

ler, que a preguiça é quasi sem-
pre doença; que e preciso plan-

tar o melhor da colheita para

obter maior rendimento; que ser

soldado não é ser escravo e sim
receber instrucção e educação,
em logares asseiados, dirigidos

por patrícios dedicados, frater-

namente, a serviço do paiz; que
o Brasil não é de facto o paiz

mais rico do mundo, mas que
pode vir a ser, facilmente, si os
seus filhos souberem tirar da
terra tudo que ella pode dar

;

que os povos fortes, são hoje em
dia, os povos que sabem applicar

a sciencia e a arte em melhorar
pessoas e cousas . .

.

(j ( <X-f iA^'fU^> <yi^\-

VENDE-SE um receptor
* Stremberp-Carlson,, em ópti-
mo estado de funceionatnento
pelo preço de l:500$000. Car-
tas para a Gerência do "Ele-
ctron,,, sen as inicioes B. B.

COM PA X II I A I . V 1 ; 1 1 'A 1 .'> TH UA -
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' TRO JOÃO CAETANO

Organizada pelo maestro Syl-
vlo Ffergiíi, na Itália, e empre-
gada por Bonacehi, Piergill &
Cia, desde \'A do corrente está.
tratiallin min no Tht-atro João
i ii.-i:i]ii>, urra companhia lyrlòa
Italiana,
Do seu numeroso elenco fa-

zem parte artistas de incontestá-
veis méritos de entre "as quacs
se destacam os que se vem em
nossa pagina artistica. Estes são,
'!;! esquerda para a direita: Pri-
meira fila a começar de cima
para baixo — Emprezario Do-
mingos Secreto, maestro Ferlc-
rteo Del Cu polo, concertador e
regente da oreltestra e maestro,
Silvio Piergití, emprezario e di-
rector artístico: Segunda fila —
soprano lynco-ltKi-iro, AóVhsidc
Saraefcnl, barytonQ .Mário Alba-
nesi) tenor Nino Bertelli a sopra-
no japonesa Nabuko Hara; ter-
ceira nin — soflrano lyricd-11-
m-iro Ifasi-lia Kavelin, barytono
Tjiwlinliue, tenor VIneenzo Stni-
pere e maestro de coros Arnaldo
De Marzi; Quarta fila — Baixo
T.,uig-i Ferroni, meio-soprano Ga-
briel la fialll. soprano lyrleo, Ro-
sina Sass.o e tenor António Me-
Hindri; Quinta fila — Meitf-BO-
lirano Xlni Algozino, haixo Abeler
Carnevallo, maestro substituto,
Cesare Rrena e primeira bailari-
na, Ginevra Pratolongo.



A 4'iLitã das patentes sji-;
material de T. S, F. contínua
a agitar os meios technicos de
Paris. Agora é o "caso dos ho-
ney-comb", as bobinas em ninho
de abelhas, que a Western Ele-
ctric O. está considerando pa-
tente de sua propriedade. A re-
ferida ««preza, quer que lhe pa-
guem por unidade cerca de i

franco, a titulo de direitos de-
correntes da brevet 507, 030. A
Wístern Electric Co. ha 3 ân-
uos dru de presente á Reparti-
rão dos Tclcgraulios da França
1 t T T ) uma estação igualsj-

nha aquella que vendeu á nos;.t

Rerartição dos Telegraphos —
hoje entregue pelo Governo ao
Radio Club do Brasil. Não é
demais que lhe paguem o tal
franco por bobina., em Paris,
é cWo.

Os sem-filistas de Inglaterra
insinua para que a ]í. B. C.
(British Broodcasting Co.) en-
vie reporters a todas as cerimo-
Jas e iojemnidades, como faz
qualquer jornal de modo a am-
pliar a parte informativa das ir-

radiações .
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Transformadores

de todas as relações para

transmissão e recepção

REPRESENTANTE 1

E

DEPOSITÁRIOS

SCHDCKEBTi

U
Rua Alfandega:

178= Sob.

Pftone N. 5890

:â:^=FF^:

DIVERTE E INSTRUE lo novo-pe forestp-it
i

A. maravilha da radio-telephonia
Não precisa de fio algum, fora ou dentro de casa. Tão simples, que qualquer creanca pode

manejai-o. Não é fanhoso — E' um inovei luxuoso

Os preçosjá soffferam a influencia do cambio
Estes apparelhos, bem assim válvulas, peças avulsas, material em geral, intallações eléctricas

de luz e força, etc, encontram -se nos distribuidores

da DE FOBEST RADIO UOMPANY e da ALD AMERICAN RADIO CORPORATION

fl. L MORAES 5 C. - "A INSTALLADORA"
RUA URUGUAYANA, 150 -- Phone Norte 810 --Rio de Janeiro

Discos

Columbia
NOVO PROCESSO

:"'<
i 1 1 1 !: fllSil i NiCHÍL-

ÓPTICA INGLEZA

Rua do Ouvidor, 127



QUE HA DE NOVO EM RADIO ? Telefunken

LIGNEUL SANTOS & Cia.

Importadores de radio-telephouiti em freral

Largo da Carioca, 6-1.° and.
TELEPHONE CENTRAL 4842

Endereço telegraphico : NEUTRODYNE
RIO DE JANEIRO

Condensadores

Telefunken e Telefu-

ken-Dubilier

para todas as capa-

cidades

Representantes e depositários

Siemens=

Schuckert S. L

flLFRNDEGfi, 178-sob.

Fone N. 5898

Iste receptor é o
"Primus inter pares"

da radto-telephonia

Seu fabricante é STROMBERG-CARLSON e basta

para o reeommeTidar

!
»^

i i

Nentrodyne ultra-séléctívò

REPRESENTANTE GERAL PARA TODO O BRASIL

Luiz Corção

TELEPHONE NORTE 4799

E

X].
M



AS VÁLVULAS

DELEITAM-TODO-O-MVNDO



DHFKMGMJ ELECTRC-ÍAAGtlETICO

Cia. Nacional de Communicações Sem Fio
Representante exclusivo para o Brasil

SECÇÃO BROADCASTtNQ

RU SITE DE SETEMBRO. 205

Tcleph. Central til

RIO DE JANEIRO
ESCRIPTORIO CENTRAL
Kl.v [tOHOSiRIO, 139.3 andar

TtíL-ph Nurlc 6449


